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از مهمترین موضوع سیاست های ابالغی 

انتخابات از سوی مقام معظم رهبری

ممنوعیت ورود 
نیروهای مسلح و امنیتی در 

دسته بندی های انتخاباتی
é مهشید معراجی

سه چالش اقتصاد در سال ۹۶؛

تبعات یکسان سازی 
نرخ ارز در اقتصاد

خبر

یادداشت روز

رونمایی از 
کتاب صوتی 

شهید صیاد 
شیرازی

زنانه شدن سالمندی 
در کشور

میزبانی ظریف از دو دیپلمات آفریقایی 
وزیـر امورخارجـه سـاحل عاج، امروزبا محمد جـواد ظریف وزیر خارجه کشـورمان در تهران دیـدار و رایزنی 
مـی کنـد. عبـدا... مابـری، وزیر امور خارجه سـاحل عـاج، بنا به دعوت رسـمی  محمد جـواد ظریف همتای 

ایرانـی خـود به تهـران می آید.

آل سعود بدنبال نسل کشی در یمن
دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس در امـور بین الملـل، بـا بیـان اینکـه سـعودی ها بـا جنایـت صنعـا بدنبـال 
نسل کشـی در یمـن هسـتند، تأکیـد کـرد: آنهـا بایـد در یـک دادگاه بین المللی بـه عنوان جنایتـکار جنگی 

شـوند. محاکمه 

جدیدترین اظهارات شرمن درباره توافق هسته ای
معـاون پیشـین وزیـر امـور خارجه آمریکا به تکـرار ادعاهای بی اسـاس و خصمانه غـرب و آمریکا درخصوص 
رفتـار ایـران در منطقـه پرداخـت و گفت: انتظار نداشـتم توافق هسـته ای غیر از مسـئله هسـته ای، منجر به 

تغییـر رفتار ایـران در دیگر زمینه ها شـود.

 LNG صادرکننده
می شویم

تراز تجاری کشور 
مثبت شد

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند؛

صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس انتخابات
ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان

11

ایران یک کشور مقتدر  
در منطقه است

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش گفــت: امــروز ایــران بــه 
ــه تبعیــت از دشــمن یــک کشــور  علــت عــدم توجــه ب

مقتــدر در منطقــه اســت.

چالش های برجام ناشی 
از تعلل طرف مقابل است

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: حرکت کشور در راستای 
بهره گیری از ثمرات برجام حرکت خوبی است در عین حال 
چالش هایی هم وجود دارد که مقداری از آن ها مربوط به تعلل 

طرف مقابل است.

خبرخبر

5 210 3

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای بنــد یــک اصــل 110 قانــون اساســی سیاســتهای کلــی »انتخابــات« را کــه 
پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت، ابــاغ کردنــد.

آگهی مزایده عمومی
اقتصادي و دارایي استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد تعداد  امور  اداره کل 
4 دستگاه خودروی سواری پراید قابل تبدیل پاک ذیل را به استناد مجوز شماره 
125/95/120/2214 مورخ 1395/5/25 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . 
متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه 
دریافت  و  ها  خودرو  از  بازدید  مزایده،  شرایط  از  آگاهی  جهت   1395/8/8 مورخ 

اسناد مزایده با در نظر گرفتن شرایط زیر به این اداره کل مراجعه نمایند . 
1-مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ازای هر دستگاه خودرو 3000000 ریال می باشد.

2- تاریخ، زمان و مکان بازگشایی پاکت های مزایده روز یکشنبه مورخ 1395/8/9  
ساعت 9 صبح در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشد.

 – –بلوارطالقاني  مزایده: شهرکرد  اسناد شرکت در  و دریافت  بازدید  آدرس محل 
مجتمع ادارات - جنب فرمانداري – اداره کل امور اقتصادي و دارایي استان

http://cb.mefa.ir:آدرس وب سایت
تلفن تماس: 038-32244007-8

جدول  مشخصات خودروهای مزایده ای اداره کل امور اقتصادي و دارایي 
استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادي و دارایي استان چهارمحال و بختیاری
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دالر آمریکا با روند افزایشی در بازار دیروز  در 
آستانه ۳۶۰۰ تومان قرار گرفت اما سکه تمام 
طرح جدید کاهش یافت و یک میلیون و ۸۴ 

هزار تومان فروخته شد.
 هر گرم طالی ۱۸ عیار نزدیک به ۱۱۰ هزار 
ربع  و  نیم سکه  دارد. همچنین  قیمت  تومان 
در  تومان  هزار   ۲۹۱ و   ۵۵۱ ترتیب  به  سکه 

بازار امروز داد و ستد می شود.
همچنین هر اونس جهانی طال برای معامالت 
در بازارهای جهانی با روند کاهشی در مقایسه 
با آخرین روز هفته گذشته ۱۲۵۱ دالر معامله 

می شود.
تومان،   ۴۰۰۳ یورو  نیز  ارزها  سایر  میان  در 
ترکیه  لیر  و  تومان   ۴۴۸۵ انگلستان  پوند 

۱۱۹۳ تومان در بازار عرضه می شود.

دالر به مرز ۳۶۰۰ تومان بازگشت
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کالم  نور

مقصد بعدی سفر استانی 
رئیس جمهور مشخص شد

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در راستای 
سی  و دومین سفر استانی خود، دوم آبان ماه به 
استان مرکزی سفر خواهد کرد. همچنین استان 
البرز نیز به عنوان آخرین مقصد سفر استانی رئیس 

جمهور در مرحله نخست سفرها خواهد بود.
جلسه  خصوص  همین  در  فارس،  گزارش  به 
سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی با حضور 
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور 

در این استان برگزار شد.
شریعتمداری در این جلسه رتبه پانزدهم استان 
مرکزی در میزان سپرده گذاری، شرکت ها و نواحی 
فعال صنعتی و ظرفیت معدنی قابل مالحظه را از 
مهم ترین ظرفیت های استان مرکزی برای سرمایه 
گذاری برشمرد و ادامه داد: باید روند رشد تولید 
ناخالص داخلی استان افزایش یابد. معاون اجرایی 
رئیس جمهوری همچنین تأکید کرد: حرکت به 
سمت سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی و بسیار 
سود آور محیط زیست از محورهای برنامه های 

دولت در استان مرکزی است.

قاسمی عملیات تروریستی در 
بغداد را محکوم کرد

انفجار  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تروریستی اخیر در شمال شرق بغداد که به کشته 
و مجروح شدن ده ها نفر از عزاداران حسینی منجر 

شد را به شدت محکوم کرد.
ابراز  ضمن  قاسمی  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
هم دردی با دولت و ملت عراق و خانواده قربانیان 
این حادثه دردناک تروریستی، بار دیگر ضرورت 
و  تروریسم  علیه  مبارزه  در  مشترک  همکاری 
گروه های تکفیری و مسوولیت جهانی در حمایت 
مؤثر از دولت و ملت عراق را مورد تاکید قرار داد.

شکست  تا  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
عراق  ملت  و  دولت  کنار  در  تروریست ها  کامل 
وحدت  سایه  در  است  امیدوار  و  ایستاد  خواهد 
و یکپارچگی تمام مردم عراق و سایر کشورهای 
منطقه سایه شوم این پدیده نفرت انگیز از منطقه 

رخت بربندد.

 FATF چارچوب اولیه گزارش
نهایی شد

سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه 
از  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
بررسی  گروه  کار  یکشنبه  روز  جلسه  برگزاری 
»FATF« با حضور مسئوالنی از مرکز پژوهش ها 
اقتصادی تشکیل  بانک مرکزی و کارشناسان  و 
خبر داد و گفت: چارچوب اولیه این گزارش در 

این کارگروه تهیه شده است.
وی با بیان اینکه در جلسات گذشته این کمیته 
و چارچوب این گزارش در 6 بخش تدوین شده 
است، ادامه داد: محتوای این گزارش درباره نحوه 
عضویت ایران در کنوانسیون fatf و تعهداتی که 

باید پذیرفته می شود، است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به اینکه جلسات کار گروه بررسی fatf تا 
دو هفته آینده جلسه دارد، تصریح کرد: پس از 
جمع بندی نهایی گزارش در کار گروه، این گزارش 
ابتدا در صحن کمیسیون اقتصادی و پس از آن در 

صحن علنی مجلس قرائت می شود.

الیحه هوای پاک ابزاری کارآمد 
برای مقابله با منابع آالینده هوا

معاون امور مجلس رئیس جمهوری الیحه هوای 
پاک را حاصل کار پژوهشی دولت و مجلس به 
عنوان ابزاری کارآمد برای مقابله با منابع آالینده 
از  الیحه  این  تصویب  بر ضرورت  و  دانست  هوا 

سوی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، »حسینعلی امیری« با اشاره به 
تدوین و تکمیل الیحه هوای پاک گفت: با عنایت 
به گذشت حدود 20 سال از اجرای قانون نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و در پی 
شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده 
اقلیم و امواج  هایی از جمله گرد و غبار، تغییر 
اجرا  بینی ضمانت  لزوم پیش  الکترومغناطیس، 
موثر جهت مقابله با آن ضرورت بروزرسانی قانون 
موجود و رفع خالهای قانونی آن و پیشگیری از 
زیست،  محیط  تناسب  و  تعادل  خوردن  هم  بر 
الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 
از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شده است. معاون امور مجلس رئیس جمهوری 
همچنین اضافه کرد: نمایندگان عضو کمیسیون 
شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 
هوای  الیحه  وصول  اعالم  به  عنایت  با  اسالمی 
پاک، در اجرای تبصره 1 ماده 147 قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مفاد الیحه 
مذکور را با طرح یاد شده ادغام و گزارش آن را 
تحت عنوان الیحه هوای پاک به صحن علنی برای 

تصویب تقدیم کردند. 
مفاد  تمامی  تا  دارد  کرد: ضرورت  تاکید  امیری 
الیحه هوای پاک که حاوی احکام جامع قانونی 
از طبیعی  اعم  با منابع آالینده هوا  برای مقابله 
و انسان ساخت می باشد در صحن علنی مورد 

عنایت برای تصویب قرار گیرد.

خبر

از مهمترین موضوع سیاست های ابالغی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و امنیتی 
در دسته بندی های انتخاباتی

é مهشید معراجی

سیاست های ابالغی انتخابات از سوی مقام معظم 
رهبری در چارچوب ابالغ سیاست های کلی نظام 
ایران در بخش های مختلف  جمهوری اسالمی 
روز شنبه 24 در اختیار رسانه های مختلف قرار 

گرفت.
اما مهمترین موضوعی که در بندهای ابالغی به 

چشم می خورد تاکید بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و امنیتی در دسته 
بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و حمایت از داوطلبان است. این 
مسئله از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که در استانه انتخابات دوازدهم 
ریاست جمهوری همواره این موضوع مطرح است که برای موفقیت و یا 
شکست جریان خاصی از سیاست مداران به برخی از شیوه های و یا حتی 
چهره های مطرح نظامی کشور استفاده شده تا جریان و یا جناح مقابل 

نتواند قدرت سیاسی کسب کند. 
در بند سه این ابالغیه آمده است که داوطلبان در بهره مندی از امکانات و 
ظرفیت ها در تبلیغات انتخاباتی خود از جایگاه و امتیازات برابر برخوردارند 
که باز هم اشاره به موضوعی است که امکانات و ظرفیت های نهادهای ذی 
نفوذی چون سپاه ، بسیج و یا رسانه هایی چون صدا و سیما نباید در انحصار 
شخص و یا طیف سیاسی خاصی قرار  گیرد و این مورد در بند چهار نیز 
با بیان اینکه شفاف سازی منابع و هزیه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل 
های سیاسی و اعالم ان به مراجع ذی صضالح و اعمال نظارت دقیق بر آن 
و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی ضروری است، تاکید 

شده است.
در بند دیگری که به فعالیت های احزاب سیاسی و تشکل ها ، بر توانمند 
سازی و حضور پر شور احزاب در میدان رقابت اشاره دارد، لذا مجلس برای 
دستیابی به این مهم باید بر بازنگری در قانون احزاب و تشکل های سیاسی 
توجه ویژه داشته باشد تا در کوران انتخاباتی، جریان های مخرب بر علیه 
یکدیگر دست به شانتاژ های رسانه ای و تشویش اذهان عمومی نزده و رقابت 

انتخاباتی در فضایی کامال آزاد، سالم و به دور از تشنج برگزار شود.
تجربه انتخابات سال 88 نشان داد که احزاب سیاسی در ایران به اندازه 
احزاب سیاسی در دیگر کشور ها فعالیت های موثر و نتیجه بخش نداشته 
و معموال جریان های پیروز در انتخابات اجماعی از تفکرات و ایده های 
مختلف با جهت گیری های سیاسی متفاوت است. در جامعه ای که مبتنی 
بر مردمساالری دینی است و رکن دموکراسی در آن جریان دارد رشد و 
توسعه احزاب سیاسی و تشکل ها الزمه آگاهی بخشی و مشارکت گسترده 

مردم است .
در بخش دیگری به شناسایی توانایی ها و شایستگی های داوطلبان اشاره 
دارد که مبین این مطلب است قرار گیری در پست ها و جایگاه های 
مدیریت کشور نیازمند برخورداری از مولفه های خاصی است که باید با 
هوشمندی بسیار ، بررسی دقیق ، نگاه ریز بینانه و بر اساس مواد قانونی 
بررسی و تعیین شود و داوطلبان در زمان انتخابات بر اساس آن مورد 
سنجش و ارزیابی قرار گیرند تا شایستگی آنها برای حضور در میدان رقابت 
انتخابات قابل اثبات باشد و مردم نیز آگاهانه انتخاب کنند. کشور ما در 
سالهای اخیر با توجه به رویارویی با برخی مسایل بین المللی خصوصا برجام 
و شرایط پس از آن در مرحله حساسی قرار گرفته است لذا کسانی که در 
جایگاه تصمیم گیری کشور قرار دارند باید از مولفه های شخصیتی و سوابق 
قابل اتکا و روشن و مثبتی برخوردار باشند تا بتوانند در زمان مذاکره و 
مباحثه با همتایان خود در جامعه بین الملل از حقوق ملت ایران در تمامی 

بخش ها دفاع کرده و نمایندگان شایسته ای برای کشور باشند .
در بند 12 این ابالغیه بر استفاده از فناوری های نوین در فرایند برگزاری 
انتخابات نام برده شده و آن را راهکاری برای شفاف سازی ، سرعت و 
سالمت در اخذ و شمارش ارا دانسته چرا که همواره بر خی شبهات و در 
مقاطعی خاص بر نتایج اعالم شده انتخابات وارد بود و موجب شد تا هزینه 
های بسیاری برای آن از سوی دولت و ملت ایران در سال 88 پرداخت 
شود. اما باید زیر ساخت های الزم و اساسی برای رویکرد نوین گرایانه در 
انتخابات را در نظر داشت و به این سوال پاسخ داد که آیا فضای اجتماعی 
و یا حتی فضای اینترنت داخلی مهیای این رخداد می باشد؟ که در این 
مورد الزم است دولت تمهیدات ویژه ای را در بلند مدت برای انتخابات 
الکترونیکی بیاندیشد تا عالوه بر سرعت بخشیدن به آن، سالمت انتخابات 

نیز تضمین شود.
بندهای دیگری که در این ابالغیه آمده نیز مشمول بررسی و توجه ویژه 
ای است که همت کلیه دست اندکاران برگزاری انتخابات را طلبیده و 
بیش از آنکه در داخل بر وجاهت مسئوالن دولتی بیافزاید ، در ترسیم 
چهره جمهوری اسالمی ایران در جامعه جهانی موثر است و اگر بتوان در 
کلیه مسائل ذکر شده در بندها توفیق یافت بخش بزرگی از قضاوت ها و 

برخوردهای کوته بینانه معاندان و بدخواهان به بن بست خواهد رسید.

پاسخ ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

وزارت خارجه ایران به بیانیه پایانی نشست مشترک کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس و ترکیه واکنش نشان داد.

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به بیانیه صادره 
در نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس و ترکیه به شرح زیر می باشد:
سایر  در  آنها  مسئوالنه  غیر  های  جویی  مداخله  که  کشورهایی   -1
کشورها موجب گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم شده و حاکمیت ملی 
همسایگان خود را نقض کرده اند، در مقامی نیستند که دیگران را به عدم 
مداخله در امور منطقه نصیحت کنند. وضعیت اسفبار و ناامن سوریه، 
یمن، بحرین، عراق و لیبی نتیجه مداخله جویی غالب کشورهایی است 
که در ریاض جمع شده و اینک چاره سیاستهای شکست خورده خود را 

در متهم ساختن دیگران یافته اند.
2- واکنش یکجانبه این کشورها به تالشهایی که برای آزادی کامل 
می  صورت  آنان  حمایت  مورد  تروریستی  گروههای  دست  از  حلب 
گیرد، در حالی است که جنایات مستمر این گروهها بدترین شرایط 
انسانی را برای مردم شهرهای مختلف سوریه از حلب گرفته تا دیگر 
این  برای توقف  ایجاد کرده است؛ و تالش  شهرهای تحت محاصره 
نسل کشی ها و جنایات فجیع علیه بشریت، آن چیزی است که توجه 

سریع جامعه بین الملل را اقتضا می نماید.
3- جمهوری اسالمی ایران زیاده گویی کشورهای یاد شده درباره تمامیت 
ارضی خود و حاکمیت ملی خلل ناپذیر بر جزایر سه گانه ایرانی را محکوم 

و آن را مصداق مداخله جویی در امور سایر کشورها می داند.
4- به رغم درخواست این کشورها برای بنای روابط با همه کشورها بر 
اساس منشور ملل متحد و موازین شناخته شده بین المللی، جمهوری 
اسالمی ایران هیچ گونه صداقتی در این درخواست متناقض و بیانیه مملو 

از اتهام و فرافکنی اجالس مذکور نمی بیند.
5- اشارات بیانیه مذکور به توافق هسته ای )برجام( در ادامه مواضع قبلی 
شورای همکاری خلیج فارس توأم با حسن نیت نبوده و متضمن جهت 
گیری مداخله جویانه، غیرمسئوالنه و غیردوستانه در مورد توانایی های 
دفاعی مشروع جمهوری اسالمی ایران است. صادر کنندگان بیانیه مذکور 
ناشیانه به لزوم اجرای قطعنامه ای اشاره کرده اند که در نتیجه مذاکرات 

منتج به برجام، ملغی شده و محلی از اعراب ندارد.
6- جمهوری اسالمی ایران از پیشگامان طرح ایده خاورمیانه عاری از 
بوده و در صورت صداقت و رفتار دوستانه  سالح های کشتار جمعی 
کشورهای مذکور، حاضر به همکاری با آنها در جهت تحقق این ایده 

می  باشد.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون 
که  را  »انتخابات«  کلی  سیاستهای  اساسی 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.
به  که  انتخابات  کلی  سیاست های  متن 
مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای  رؤسای 
این  به  ابالغ شده،  تشخیص مصلحت نظام 

شرح است:
مجلس  انتخاباتی  حوزه های  تعیین  1ـ 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنای 
جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای 
همچنین  و  انتخاباتی  عدالت  حداکثر  که 

شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب 

نصاب قانونی در مرحله اول.
3ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی 
هر  در  امکانات  با  متناسب  برابر  تقسیم  با 
انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای 
مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و 

عمومی کشور.
4ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز 
و  منابع  شفاف سازی  انتخاباتی،  غیرمجاز  و 
هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های 
سیاسی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال 
نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی 

برخورد با تخلفات مالی.
تهدید،  تخریب،  هرگونه  ممنوعیت  5ـ 
تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات 
قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر 
تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

و  حمایت  از  استفاده  ممنوعیت  6ـ 
تبلیغاتی  و  مالی  از  اعم  بیگانگان  امکانات 
به موقع  برخورد  و  احزاب  و  نامزدها  توسط 

دستگاه های ذی ربط.
7ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و 
هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت 
ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج 
جرایم  به ویژه  آنها  به  مورد  نوبت حسب  از 
امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی 

ضد داوطلبان.
و  آگاهی  و  شناخت  سطح  ارتقاء  ـ   8
هنجارهای  ترویج  و  عمومی  آموزش های 
فرهنگ  در  آن  کردن  نهادینه  و  انتخاباتی 
رقابت  ضوابط  و  قواعد  تعیین  و  عمومی 
سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و 
حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به 

انتخاب اصلح.
برای  الزم  قواعد  و  چارچوب ها  تعیین  ـ   ۹
و  احزاب  مسؤوالنه  و  قانونمند  فعالیت 
در  حقیقی  اشخاص  و  سیاسی  تشکل های 
مبانی  و  اصول  بر  مبتنی  انتخابات  عرصه 
که  نحوی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت 

آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
زمینه  با  همراه  ـ  شایسته گزینی  ارتقاء  10ـ 
تراز  داوطلبان  انتخاب  در  ـ  مناسب  سازی 
دارای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  شایسته 
ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

1ـ10ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و 
در  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  شرایط 
چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی 
با  متناسب  شایستگی  و  جسمی  علمی، 
اسالم،  به  تعهد  و  مربوط  مسؤولیت های 
انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی به ویژه 
ـ  اخالقی  سالمت  و  فقیه  والیت  به  التزام 

اقتصادی.

2ـ10ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی 
شیوه های  به  ثبت نام  مرحله  در  داوطلبان 

مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3ـ10ـ بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای 
صالحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در 
چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعالم 
از مراجع ذی صالح و پاسخگویی مسؤوالنه و 

به موقع آنها.
4ـ10ـ اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل 

رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5ـ10ـ تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم 
برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  بودن  مدبر  و 

توسط شورای نگهبان.
11ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد 
و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای 
داوطلبان،  صالحیت  نهایی  تأیید  جمله  از 
ابطال  یا  تأیید  و  شکایات  به  رسیدگی 
انتخابات به منظور تأمین سالمت انتخابات، 
حقوق  تأمین  و  حداکثری  مشارکت  جلب 

داوطلبان و رأی دهندگان با:
شفاف،  کارهای  و  ساز  تعیین  1ـ11ـ 
فراهم  و  اطمینان بخش  و  شده  زمان بندی 
کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در 

تمام مراحل.
2ـ11ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل 

ابطال انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در 
صورت درخواست آنان.

12ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت 
حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سالمت در 

اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایج.
حسن  برای  الزم  وکار  ساز  تعیین  13ـ 
قسم نامه،  رعایت  نمایندگی،  وظایف  اجرای 
اقتصادی و  از سوءاستفاده مالی،  جلوگیری 
اخالقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال 
یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در 

منتخبان.
در  انتخابات  قوانین  نسبی  ثبات  14ـ 
ندادن  تغییر  و  کلی  چارچوب سیاست های 
و  ضرورت  به  مگر  معتنابه،  مدت  برای  آن 
دوسوم  حداقل  رأی  با  تغییرات  تصویب  با 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
15ـ پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات 
و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء 
قانون گذاری،  در  عنوان حق الناس  به  مردم 
نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی طرفی 
از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با 

خاطیان.
16ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  از  اعم  سه گانه 
تابعه آنها، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، 
و  دولتی  شرکت های  و  نهادها  سازمان ها، 
نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی 
و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

جمهوری،  ریاست  انتخابات  اجرای  17ـ 
خبرگان  مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و  رهبری 
توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی 
مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که 
ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین 
ترکیب و وظایف هیأت های اجرایی استانی و 

شهرستانی را قانون مشخص می کند.
برگزاری  همزمانی  و  تاریخ  تنظیم  18ـ 
فاصله  گونه ای که  به  انتخابات های عمومی 
برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل 
و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و 

متحد صورت پذیرد.

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند؛

صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس انتخابات
ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش گفت: 
امـروز ایـران بـه علت عـدم توجـه به 
تبعیـت از دشـمن یـک کشـور مقتدر 

در منطقه اسـت.
پوردستان  رضا  احمد  سرتیپ  امیر   
دیروز  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
و  تودیع  مراسم  در  سخنانی  طی 
معارفه معاون هماهنگ کننده نیروی 
قرآن،  آیات  به  اشاره  با  ارتش  زمینی 
تاکید کرد: جهاد کبیر به معنای عدم 
خواسته  مخالف  و  دشمن  از  تبعییت 
پاگذاشتن  و  کردن  حرکت  دشمن 
جهاد  و  نفسانی  خواهش های  روی 
اصغر به معنای مقابله با دشمنان دین 

خدا است.
اشاره  با  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
ارتش  زمینی  نیروی  آمادگی  به 
با  زمینی  نیروی  امروز  اظهارکرد: 
آمادگی کامل پاسخگوی هر تهدیدی 

تیپ های  تشکیل  است.  منطقه  در 
واکنش سریع، مدرسه تک تیر اندازی، 
طول  در  متعدد  رزمایش های  اجرای 
سال با توجه به فضای تهدید، تجهیز 
در شب  پرواز  به  هوانیروز  بالگردهای 
و نصب موشک های هدایت شونده بر 
است  اقداماتی  جمله  از  بالگرد  روی 
برای  نیرو  این  بیشتر  آمادگی  جهت 
انجام  منطقه ای  تهدیدهای  با  مقابله 

شده است.
همه  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
اقدمات فرماندهان ارتش در حوزه های 
ارتقا  باال بردن  باید در جهت  مختلف 

آمادگی نیروی زمینی باشد.
فرارسیدن  به  ادامه  در  پوردستان 
عقیدتی  سازمان  تشکیل  سالروز 
و  کرد  اشاره  ارتش  در  سیاسی 
با شروع  این سازمان  ا...  بحمد  گفت: 
مبارز  روحانیون  جذب  با  کارش 
واجد  کارکنان  همچنین  و  توانا  و 
شرایط توانست نقاط ضعف و قوت را 
راهبرد  و  راه  نقشه  و  کرده  شناسایی 
راه  دراین  و  کند  تعیین  را  خودش 

قدم های بلندی را بردارد.
از زحمات شش  این مراسم  پایان  در 
تقدیر  آراسته  علی  امیر سرتیپ  ساله 
عنوان  به  نعمتی  نوذر  امیر سرتیپ  و 
نیروی  جدید  کننده  هماهنگ  معاون 

زمینی ارتش منصوب شد.

جلسه شورای عالی اداری دیروز به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

گزارش  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق 
کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 
مدیریت  برای  سازمانی  تشکیل  بر  مبنی 
اجتماعی،  های  آسیب  ساماندهی  و 
از  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  گفت: 
موضوعات پراهمیتی است که رهبر معظم 
ویژه  آن حساسیت  به  نسبت  نیز  انقالب 
دارند و خواستار توجه به این معضل شده 
هدف  این  با  سازمانی  است  الزم  و  اند 
و  پیشگیری  به  جدی  بصورت  و  تشکیل 

مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازد.
با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
اشاره به دستور کار دیگر این جلسه مبنی 
بر تدوین تصویبنامه حقوق شهروندی در 
رییس  ویژه  حساسیت  به  اداری،  نظام 
و  اشاره  موضوع  این  به  نسبت  جمهور 
خاطر نشان کرد: رعایت حقوق شهروندان 
در نظام اداری کشور ضروری است و  باید 
به گونه ای باشد که ارباب رجوع احساس 

کند از حقوق مناسب برخوردار است.
و  رفتارها  به  اشاره  با  جهانگیری  دکتر 
برخوردهای نامناسب با ارباب رجوع که در 
برخی ادارات مشاهده می شود، از اهتمام 
دولت برای تکریم ارباب رجوع خبر داد و 
گفت: باید مردم باید در مراجعه به ادارات 
باشند و حقوق  از احترام کافی برخوردار 

شهروندی آنها بطور کامل رعایت شود.

رییس  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 
الزم  احکام  و  مصادیق  جزئیات،  خواست 
اعمال حقوق شهروندی در نظام  برای  را 
اداری تدوین کند و به جلسه آتی شورای 

عالی اداری ارائه نماید.
و  اموراقتصادی  وزرای  که  جلسه  این  در 
دادگستری،  پرورش،  و  آموزش  دارایی، 
رییس  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
دستیار  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
شهروندی   حقوق  امور  در  جمهور  رییس 
امور  سازمان  رییس  داشتند،  حضور  نیز 
از  گزارشی  کشور  استخدامی  و  اداری 
به  و  ارائه کرد  مصوبات جلسه قبل شورا 
ارائه توضیحاتی در خصوص بررسی های 
صورت گرفته برای تشکیل سازمانی برای 
پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
پرداخت که مقرر شد روند ایجاد سازمان 

مذکور در اسرع وقت نهایی شود.

جهانگیری: رعایت حقوق شهروندان 
در نظام اداری کشور ضروری است

پوردستان: ایران یک کشور مقتدر
 در منطقه است

یادداشت روز

دیدگاه کدخدایی درباره سیاست های ابالغی 
رهبری در زمینه انتخابات

 سـخنگوی شـورای نگهبان با انتشـار مطلبـی در کانال تلگامی خـود، تاکید کرد 
که دقـت در بندهـای 1۸گانه سیاسـت های کلی انتخابات نشـان از دوراندیشـی 

رهبر معظم انقـاب دارد.
بـه گـزارش ایسـنا، عباسـعلی کدخدایـی در ایـن نوشـته بیـان کـرد: امـروز 
سیاسـت های کلـی انتخابـات از سـوی رهبر معظـم انقاب اسـامی اباغ شـد. 
دقـت در بندهـای 1۸ گانـه این سیاسـت هـا نشـان از دوراندیشـی رهبر معظم 
انقـاب دارد کـه در زمانـی کـه نظـام انتخاباتی کشـور در  حـال از دسـت دادن 
کارآمـدی خـود بود، بـا تدوین و اباغ به موقع این سیاسـت ها راه روشـن کشـور 

در پیشـرفت های سیاسـی را فراهـم کردنـد.
اینـک وظیفه دسـتگاه های مربوط اسـت تـا با تدوین بـه موقع و دقیـق قوانین و 
مقـررات مـورد نیاز، نهـاد های مجری و ناظـر را در اجرای صحیح این سیاسـت ها 

رسانند. یاری 
شـورای نگهبـان نیز بـا اتخاذ تدابیـر الزم در انجـام وظایف قانونی خـود و جهت 
هـر چـه بهتر اجرا شـدن سیاسـت های اباغـی انتخابات تـاش خواهـد کرد تا 
گام هـای اساسـی جهـت افزایـش مشـارکت آگاهانه و به منظـور ثبـات و اقتدار 

نظـام مقدس جمهوری اسـامی بـردارد.

سیاست های کلی انتخابات راهکاری موثر 
در آینده انتخابات

 مدیـرکل دفتـر انتخابـات وزارت کشـور اباغ سیاسـت هـای کلـی انتخابات از 
سـوی رهبر معظم انقاب اسـامی را گامی مهم دانسـت و گفت: این سیاسـت ها 

راهکاری مناسـب در آینـده انتخابـات خواهد بود.
علـی پورعلـی مطلق افـزود: الیحـه جامع قانـون انتخابـات نیز براسـاس همین 
سیاسـت هـا تدویـن شـده و در حـال حاضـر بـرای بررسـی بـه هیـات دولـت 
ارسـال شـده اسـت. وی ادامـه داد: سیاسـت هـای کلـی انتخابـات بـه عنـوان 
اسـناد باالدسـتی محسـوب می شـود که براسـاس آن مجلس شـورای اسـامی 
بایـد قوانیـن الزم را تدویـن کنـد. مدیـر کل دفتـر انتخابـات وزارت کشـور با 
اشـاره بـه یکی از بندهای سیاسـت هـای کلی انتخابـات مبنی بر بهـره گیری 
از فنـاوری هـای نویـن در جهت حداکثرسـازی شـفافیت، سـرعت و سـامت 
در اخـذ و شـمارش آرا و اعـام نتایـج، یادآور شـد: ایـن موضوع همـواره در 
دسـتور کار وزارت کشـور بـوده و در این زمینـه رایزنی های الزم را با شـورای 
نگهبان و مجلس شـورای اسـامی داشـته ایم. پورعلی مطلق خاطرنشـان کرد: 
رایزنـی هـا برای برگـزاری انتخابات تمـام الکترونیکی در سـال 1396 با شـورای 
نگهبـان به عنوان ناظر انتخابات ریاسـت جمهوری و مجلس شـورای اسـامی به 

عنـوان ناظر انتخابات شـوراهای اسـامی ادامـه دارد.
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میزبانی ظریف از دو دیپلمات برجسته آفریقایی 

وزیر  ظریف  جواد  محمد  امروزبا  عاج،  ساحل  امورخارجه  وزیر 
خارجه کشورمان در تهران دیدار و رایزنی می کند .

عاج،  خارجه ساحل  امور  وزیر  مابری،  عبدا...   ، ایسنا  گزارش  به 
به  ایرانی خود  بنا به دعوت رسمی  محمد جواد ظریف همتای 

تهران می آید.
 طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است وی در این سفر عالوه 
بر دیدار و مذاکره با وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران، با 
حسن روحانی رئیس جمهور ، علی الریجانی رئیس مجلس وعلی  
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس ایرانی کمیسیون 

مشترک دوکشور دیدار و گفت وگو کند .
 همچنین امروز وزیرخارجه کشورمان  با فرستاده ویژه دولت بنین 

نیز در وزارت خارجه گفت وگو و رایزنی خواهد کرد .

آل سعود بدنبال نسل کشی در یمن

اینکه  بیان  با  بین الملل،  امور  در  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
هستند،  یمن  در  نسل کشی  بدنبال  صنعا  جنایت  با  سعودی ها 
تأکید کرد: آنها باید در یک دادگاه بین المللی به عنوان جنایتکار 

جنگی محاکمه شوند.
حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با مهر، با اشاره به حمله رژیم 
آل سعود به یک مراسم در صنعاء که منجر به شهادت و زخمی 
وجود  با  سعودی ها  داشت:  اظهار  شد،  نفر   ۹00 از  بیش  شدن 
آنکه فکر می کردند در کمتر از چند هفته در جنگ با یمن پیروز 
از  بعد  آن  متحدان  و  انصارا...  مقاومت  دلیل  به  عماًل  می شوند، 
آنها  گذشت یک سال و نیم فهمیده اند که شرایط میدانی برای 

بسیار سخت است.
وی ادامه داد: همه تالش های سیاسی هم که سعودی ها پشت آن 
قرار داشتند تا آنچه را که در میدان جنگ به دست نیاورده اند در 

پشت میز مذاکره به دست بیاورند، با شکست مواجه شده است.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: در نتیجه این 
آن  دنبال  به  آمریکا  متحده  ایاالت  همراه  به  آل سعود  وضعیت، 
هستند که با اقداماتی نظیر حمله هفته گذشته به صنعاء، رعب 
و وحشت ایجاد کنند و رهبران سیاسی یمن و جنبش انصارا... را 

وادار کنند که تسلیم خواسته های آل سعود و آمریکا شوند.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: حمالت اخیر به صنعاء در همین 
چارچوب قابل بررسی است اما قطعاً در جامعه یمن اثر معکوس دارد و 
مردم یمن در حوزه مقاومت مقابل متجاوزان بیشتر تشویق می شوند.

وی درباره نقش پشت پرده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات 
قواره ای  و  قد  در  سعودی ها  اساساً  داشت:  اظهار  صنعاء،  اخیر 
نبوده اند که بتوانند جنگی را در منطقه از جمله در کشور یمن 
راه بیندازند و بتوانند آن را مدیریت کنند؛ حمله آل سعود به یمن 
از ابتدا با حمایت لجستیکی و اطالعاتی آمریکا انجام شد و رژیم 
و  دارد  دست  ماجرا  این  در  غیرعلنی  طور  به  هم  صهیونیستی 

اهداف خاص خودش را دنبال می کند.
متأسفانه  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  مشاور 
آمریکا  فریب  مسئله  این  در  سعودی  عربستان  کم خرد  حاکمان 
و صهیونیست ها را خورده اند و در باتالق یمن گرفتار خواهند شد.

حادثه  این  عامالن  باید  من  نظر  به  گفت:  امیرعبداللهیان 
در  اخیر  نیم  و  سال  یک  در  که  سعودی  عربستان  مسئوالن  و 
کشتار مردم بی گناه یمن به ویژه زنان و کودکان اقدام کرده اند و 
اخیراً نیز دست به جنایت گسترده ای در صنعاء زده اند و به نوعی 
به  بین المللی  دادگاه  یک  در  باید  می کنند،  دنبال  را  نسل کشی 

عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند.
وی همچنین با اشاره به سکوت مجامع بین المللی و حقوق  بشری 
در مقابل جنایات آل سعود در یمن تصریح کرد: متأسفانه سازمان 
ملل با اعتراف بان کی مون که نشان می دهد در حلقه صهیونیست ها 
به وظایف  ثابت کرد که نمی خواهند  و آل سعود گرفتار شده اند، 
افکار عمومی دنیا و نخبگان در سراسر  اما  خودشان عمل کنند 
باید نسبت به این مسئله یک خروش عمومی و گسترده  جهان 
راه بیندازند که خروجی آن محاکمه عامالن تجاوز به یمن باشد.

جریمه مالی شهروندان عربستان برای سفر به ایران

دولت عربستان که رفتارهای خصمانه اش در قبال ایران را با محروم 
کردن زائران کشورمان از حج تمتع امسال علنی کرد، اکنون نام 
اجازه  قرار داده که شهروندانش  را در فهرست کشورهایی  ایران 

سفر به آنجا را ندارند!
از  شماری  نام  عربستان،  گذرنامه  اداره کل  ایسنا،  گزارش  به 
کشورها از جمله ایران را که شهروندان این کشور نمی توانند به 

آن سفر کنند را اعالم کرد.
به نقل از شبکه العالم، اداره کل گذرنامه عربستان با انتشار پیامی در 
صفحه توییتر خود نوشت: »سفر به برخی کشورها برای شهروندان 

عربستان ممنوع است، از جمله ایران، عراق، سوریه و یمن«.
در ادامه آمده است: »بر اساس قوانین، تخلف از ممنوعیت سفر به 
برخی کشورها مجازات هایی در پی دارد، از جمله ممنوعیت سفر تا 
سه سال و 10 هزار ریال )حدود ۹.5 میلیون تومان( جریمه مالی«.

دولت عربستان در حالی با اتخاذ این تصمیم، سعی در جلب توجه 
تروریسم،  حامی  کشور  یک  عنوان  به  که  دارد  جهانی  محافل 
گروه های  از  حمایت  و  یمن  بی گناه  مردم  کشتار  به  محکوم 

تکفیری است.
رژیم آل سعود امسال با ایجاد موانع مختلف در راه حضور زائران 
ایرانی در حج و دخالت دادن سیاست در این فریضه الهی، مانع 

حضور ده ها هزار زائر ایرانی در مناسک تمتع شد.

برنامه ویژه روسیه برای لغو روادید با ایران

رئیس اداره فدرال گردشگری روسیه از آغاز کار برای لغو روادید 
گروه های گردشگری ایران و هند به این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، »ولگ سافونوف«، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
اداره  و  خارجه  امور  وزارت  حاضر  حال  در  گفت:   »24 »روسیه 
فدرال گردشگری روسیه برنامه ویژه ای را برای تسریع در عملیاتی 
شدن این طرح دارند تا شمار گردشگران ایرانی و هندی به روسیه 

افزایش یابد.
گردشگران  کرد،  اعالم  روسیه  گردشگری  فدرال  اداره  همچنین 
ایرانی در جمع 20 کشور اول بازدیدکننده از این کشور قرار دارند.

هزار   35 از  بیش  میالدی  گذشته  سال  در  تنها  اساس،  این  بر 
روادید گردشگری برای اتباع ایرانی صادر شده که پیش بینی می 

شود امسال این رقم به دو برابر افزایش یابد.
بیشتر گردشگران ایرانی شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و سوچی 
را به عنوان مقاصد گردشگری خود در روسیه انتخاب می کنند. 
می کنند  سفر  ایران  به  که  روس  گردشگران  شمار  حال  این  با 

همچنان ناچیز است.

انتظارات ایران 
از دبیرکل سازمان ملل متحد

تأکید  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کرد: امیدواریم دبیرکل جدید سازمان ملل متحد 
با عزمی راسخ و تالشی خستگی ناپذیر به بازیابی و 
بازسازی نقش از دست رفته این سازمان بین المللی 

در عرصه جهانی بپردازد.
بهرام قاسمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رأی 
1۹3 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 
» آنتونیو گوتِرش« به عنوان نهمین دبیرکل این 
سازمان بین المللی 71 ساله، تصریح کرد: آقای 
گوترش در شرایطی این سمت را از سلف خود پس 
می گیرد که در سرتاسر گیتی بحران های بسیاری 
صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدید جدی 

قرار داده است.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با اشاره به تجارب 
و سوابق آنتونیو گوترش در سطح ملی و بین المللی 
ابراز امیدواری کرد، دبیر کل جدید سازمان ملل 
متحد با استقالل و شجاعت بیشتری در عرصه ی 
جهانی عمل کند؛  چرا که گذشته او این امید را 

ایجاد می کند.
وی با بیان این که امیدواریم در دوره دبیر کلی او 
بر سازمان ملل شاهد تحوالت بیشتری در احقاق 
تصریح  باشیم،  توسعه   حال  در  ملت های  حقوق 
کرد: جهان در حال گذار امروز، با تحوالت شگرف، 
پیچیده  و پرشتابی روبرو است که اگر نتوانیم بر این 
بحران های متعدد، گسترده و عمیق از طریق اجماع 
و همکاری های جمعی تحت مدیریت سازمان ملل 
فائق آییم، جهان با یک دوران آشفته، در هم ریخته 
قابل  بیشتر غیر  با بحران های هر چه  و مواجه 
حل روبرو خواهد شد. در همین راستا امیدواریم 
دبیرکل جدید سازمان ملل متحد با عزمی راسخ و 
تالشی خستگی ناپذیر به بازیابی و بازسازی نقش از 
دست رفته این سازمان بین المللی در عرصه جهانی 

بپردازد.
روز پنچ شنبه گذشته 1۹3 عضو سازمان ملل در 
رأی گیری خود آنتونیو گوترش را به عنوان دبیرکل 

آتی این سازمان جهانی انتخاب کردند.
 چند روز قبل از آن نیز شورای امنیت سازمان ملل 
متحد گوترش 67 ساله را گزینه ای مناسب برای 
جانشینی بان کی مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل 

دانست.
با این انتخاب، بان کی مون، دومین دوره 5 ساله 
دبیرکلی اش در سازمان ملل در 31 دسامبر سال 
جاری پایان خواهد یافت و گوترش به عنوان نهمین 
را  مسئولیت  این  ساله  سازمان 71  این  دبیرکل 

برعهده خواهد گرفت.
گوترش از سال 1۹۹5 تا سال 2002 نخست وزیر 
مسئول  سال  مدت 10  به  آن  از  پس  و  پرتغال 

کمیسیون آوارگان سازمان ملل متحد بوده است.
به گفته بسیاری از تحلیلگران گوترش در شرایطی 
از اول ژانویه 2017 دبیرکلی سازمان ملل متحد را 
بر عهده می گیرد که بان کی مون، دبیرکل سابق 
این سازمان بین المللی به دلیل نداشتن استقالل 
و شجاعت الزم در طول 10 سال گذشته آن گونه 
که باید نتوانست در انجام وظیفه خود در برخی از 
صحنه های بین الملل موفق عمل کند و عملکرد 
وی تاکنون با انتقادات گسترده ای روبرو بوده است.
پنج شنبه گذشته نیز وزیر امور خارجه ایران،  در 
انتخاب گوترش را به عنوان دبیرکل آتی  پیامی 

سازمان ملل متحد به وی تبریک گفت.
ظریف در این پیام که از سوی غالمعلی خوشرو، 
سفیر ایران در نیویورک به دفتر وی ارسال شد، با 
اشاره به تجارب و سوابق آنتونیو گوترش در سطح 
ملی و بین المللی، وی را در بهترین جایگاه برای قرار 

گرفتن در صدر سازمان ملل متحد دانسته است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیام تبریک خود 
خواهان مبارزه سازمان ملل متحد با افراطی گری 
خشن و ایفای نقش موثر و کارآمد این سازمان در 
یافتن راه حل های مسالمت آمیز و برآمده از خواست 

مردم در یمن و سوریه شده است.

واکنش ترامپ به اتهام تجاوز

نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا که طی هفته 
اخیر و پس از انتشار ویدئویی از سخنان رکیکش 
علیه زنان، آماج انتقادات شدید قرار گرفته بود زنانی 
را که مدعی رابطه جنسی اجباری با او شده بودند 

مورد تمسخر قرار داد.
»دونالد ترامپ« نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا 
به زنانی که او را متهم کرده بودند که با آن ها رابطه 
جنسی اجباری برقرار کرده است توهین کرد و این 
گونه اتهامات را وحشتناک، بیمار گونه و ساختگی 
نامید و گفت دو نفر از این زنان اصال جذاب نیستند 

که بخواهند توجه او را جلب کنند.
همزمان که ترامپ در مورد این اتهامات صحبت می 
کرد هواداران او تجمع کردند تا او را در گردهمایی 
کمپین تبلیغاتی اش ببینند و در حمایت از او و 

سخنانش علیه زنان وی را همراهی کنند.
سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی 
مانده است و روز به روز به تعداد زنانی که ترامپ را 
به تجاوز و رابطه جنسی اجباری با خود محکوم می 
کنند افزوده می شود. این حوادث دقیقا از لحظه ای 
آغاز شد که یک فایل ویدئویی از نامزد جمهوریخواه 
انتخابات در فضای مجازی پخش شد. وی در این 
ویدئو از الفاظ رکیک علیه زنان آمریکایی استفاده 
کرده بود. »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا با 
حضور در کمپین انتخاباتی »هیالری کلینتون« در 
کلیولند ترامپ را به باد تمسخر گرفت و مدعی شد 
که همه دنیا دست به دست هم داده اند تا با ترامپ 
مبارزه کنند و جمهوریخواهان را به دلیل رفتار سوء 

ترامپ علیه زنان مورد شماتت قرار دهند.
اوباما در مورد ترامپ گفت: »او اخالق و رفتار خوبی 
ندارد، دانش و آگاهی ندارد، عالقه ای هم به کسب 
علم و دانش ندارد، او حتی صداقت بنیادی که یک 
رئیس جمهور باید از آن برخوردار باشد ندارد. پس، 
از صحبت هایی که او درباره زنان بر لب آورده نباید 

تعجب کنیم.«

خبرخبر

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: حرکت 
برجام  از ثمرات  بهره گیری  کشور در راستای 
حرکت خوبی است در عین حال چالش هایی هم 
وجود دارد که مقداری از آن ها مربوط به تعلل 

طرف مقابل است.
جلسه  حاشیه  در  دیروز  عراقچی  عباس  سید 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  ای  هسته  کمیته 
در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
هسته  کمیته  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
امنیت ملی و سیاست خارجی  ای کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی وظیفه بحث و بررسی در 
خصوص اجرای برجام و همینطور تهیه گزارش 
هایی را بر عهده دارد که کمیسیون باید به صحن 

مجلس شورای اسالمی ارائه بدهد.
امور  وزارت  المللی  بین  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه با بیان اینکه اعضای کمیته هسته ای 
مجلس در آستانه ارائه اولین گزارش خود هستند، 
بیان کرد: الزم بود که ما نیز در جلسه این کمیته 
حاضر شویم و گزارش آخرین وضعیت را هم در 
حوزه هسته ای و هم در حوزه رفع تحریم ها 

ارئه کنیم.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به 
اینکه برای گشایش های ایجاد شده، چالشهایی 
که وجود دارد و بدعهدی هایی که از طرف مقابل 
کماکان وجود دارد باید چاره اندیشی شود، ادامه 
داد: دستاوردهایی که وجود دارد و حرکت هایی 
که دستگاه های مختلف در حوزه های اقتصادی 
مجموعه  در  را  ها  این  همه  اند،  کرده  آغاز 

گزارشهایی ارائه کردیم.
نمایندگان مجلس شورای  نیت  افزود:  عراقچی 
اسالمی در کمیته هسته ای و کمیسیون این است 
که گزارشی کامال جامع و در عین حال متعادل از 
دستاوردها و چالش ها ارائه شود و تصویر روشنی از 
وضعیت موجود بیان کنیم تا برجام به حرکت خود، 

به شکل موثرتری ادامه دهد.
آیا روند اجرای  این سوال که  وی در پاسخ به 
برجام قابل قبول است یا خیر، گفت: این سوال را 
باید دستگاهها و وزارتخانه هایی که درگیر اجرای 
برجام در حوزه های بانکی و مالی، بیمه و تجارت 

و همکاری های هسته ای که سازمان انرژی اتمی 
انجام می دهد پاسخ دهند، آنها باید به این سوال 

پاسخگو باشند و گزارش جزئی ارائه دهند.
امور  وزارت  المللی  بین  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه با بیان اینکه به میزانی که ما در ستاد 
پیگیری برجام دنبال می کنیم، مسیرهای خوبی 
باز شده و گشایش های خوبی انجام شده است، 
گفت: حرکت کشور در راستای بهره گیری از 
ثمرات برجام حرکت خوبی است در عین حال 
چالش هایی هم وجود دارد و مشکالتی هست 
که مقداری از آن ها مربوط به تعلل طرف مقابل 

است زیرا در برخی مواقع تاخیرهایی داشته اند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه 
بعضی مواقع طرف مقابل بدعهدی هایی کرد و 
فضاهایی که باید برای اجرای موفقیت آمیز برجام 
ایجاد می کردند را ایجاد نکردند، گفت: این چالش 
ها وجود دارد و ما مرتب در حال تعامل و پیگیری 

این مسائل هستیم.
روز  افزود: همانطور که مشاهده شد چند  وی 
پیش اوفک یک سری از دستورالعمل های خود 
را اصالح کرد و مسیرهای جدید و بهتری را برای 
باز کرد. عمده مشکالت ما در  بانکی  تعامالت 
حوزه بانکی است ولی اینطور نیست که در نقل 
و انتقاالت مالی دچار بن بست باشیم، بلکه امور 

در حال انجام است. البته مشکالت و چالش هایی 
که وجود دارد، منوط به این است که کشورهای 
غربی به خصوص آمریکا راه گشایی های بیشتری 
را در زمینه تحریمها انجام دهند که این موضوع 

را پیگیری می کنیم.
عراقچی در خصوص اینکه آیا پس از سفر رئیس 
جمهور به سازمان ملل و انجام نشست مشترک 
با وزرای 1+5 در خصوص برجام آیا تغییر مثبتی 
ایجاد شده است یا خیر، گفت: در جریان حضور 
رئیس جمهور ایران در نیویورک، برای اولین بار 
در سطح  را  با 5+1  ایران  مشترک  کمیسیون 

وزرای امور خارجه برگزار کردیم.
در  مشترک  کمیسیون  معموال  داد:  ادامه  وی 
سطح معاونین وزرا تشکیل می شود که تا کنون 

5 جلسه را بعد از برجام تشکیل داده اند.
امور  وزارت  المللی  بین  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه با بیان اینکه به دلیل همین چالش ها برای 
اولین بار درخواست کردیم که به دلیل کوتاهی 
هایی که طرف مقابل داشته است، کمیسیون 
مشترک در سطح وزرای خارجه تشکیل شود، 
بیان کرد: در آن جلسه بحثهای بسیار جدی و 
مفصلی صورت گرفت. ایراداتی که وجود داشت 
نه تنها فقط از طرف جمهوری اسالمی ایران بلکه 
از طرف اعضای 1+5 مورد اعتراف بود و بعضی از 

آنها نیز بر رفع این چالش ها اصرار داشتند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: مالقات 
در  روحانی  آقای  که  هم  ای  جانبه  دو  های 
نیویورک داشتند بسیار موثر بود، چند حرکت 
عمده را همزمان با همین کمیسیون و بعد از آن 

شاهد بودیم.
وی افزود: مجوز فروش هواپیما به ایران هم برای 
ایرباس و هم برای بوئینگ را آمریکایی ها باالخره 
صادر کردند. دستور العمل های اوفک - دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا- را مقدار زیادی اصالح کردند و راه گشایی 
هایی هم در زمینه تبادالت دالری و هم در زمینه 
مسائل بانکی ایجاد کردند. همینطور در مسائل 
بانکی تماس هایی را برای رفع مشکالت با اروپایی 

ها و بانک های بزرگ اروپایی برقرار کردند.
عراقچی با بیان اینکه این راهگشایی ها همزمان 
و بعد از سفر آقای روحانی به نیویورک بود، بیان 
کرد: زمانی که ما در خواست جلسه وزرا را کردیم 
و اصرار بر رسیدگی به موارد کوتاهی به خصوص 
طرف آمریکایی صورت گرفت ، طرفهای مقابل تا 
مقدار زیادی به جنب و جوش افتادند و همزمان با 
برگزاری این کمیسیون ، مجوزها را صادر کردند و 
بعضی از گشایش های بانکی نیز ایجاد شد که این 
موضوعات نتیجه اولین نشست مشترک وزرای 
1+5 بود. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
امور خارجه در خصوص سفر ظریف به لوزان، 
گفت: برای رسیدگی به موضوع سوریه یک جمع 
بین المللی وجود دارد که حدود 17 کشور در 
آن شرکت دارند که گروه حمایت بین المللی از 

سوریه نام داشت.
به گزارش خانه ملت، عراقچی با بیان اینکه این 
گروه تاکنون در جلسات خود چندان موفق نبوده 
است، گفت: شاید یکی از دالیل آن، تعداد زیاد 
تصمیم  است.  بوده  گروه  این  عضو  کشورهای 
جلسه  این  تری  کوچک  جمع  در  شد  گرفته 
برگزار شود، از جمهوری اسالمی ایران نیز دعوت 
به عمل آمد که بعد از اینکه شرایط ما محقق 
شد، آقای ظریف تصمیم گرفت در این جلسه 

شرکت کند.

عراقچی: چالش های برجام ناشی از تعلل طرف مقابل است

معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا به تکرار 
ادعاهای بی اساس و خصمانه غرب و آمریکا 
درخصوص رفتار ایران در منطقه پرداخت و 
از  توافق هسته ای غیر  نداشتم  انتظار  گفت: 
مسئله هسته ای، منجر به تغییر رفتار ایران در 

دیگر زمینه ها شود.
وندی شرمن، معاون پیشین وزیر امور خارجه 
ومذاکره کننده ارشد آمریکا در توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+5 در گفت وگو با صدای آمریکا 
با تکیه بر ادعاهای بی اساس و خصمانه غرب 
علیه سیاست های منطقه ای کشورمان گفت: با 
ایران به توافق هسته ای دست یافتیم اما اجازه 

نمی دهیم صلح و امنیت را به خطر بیاندازد.
شرمن روز جمعه در حاشیه نشست شورای 
رهبری جهانی سازمان مریدین در واشنگتن به 
صدای آمریکا گفت: در حقیقت رییس جمهور 
اوباما و جان کری )وزیر امور خارجه آمریکا( و 
همه ما گفتیم که همه تحریم های دیگر علیه 

تهران باید به قوت خود باقی بماند.
شرمن در ادامه مدعی شد: طی چند روز اخیر 
که در سواحل یمن به ناوهای آمریکا حمله 
شد، واشنگتن به درستی واکنش نشان داد 
اجازه  را  حمالت  این  که  رادارهایی  محل  و 

دادند، هدف گرفت. بنابراین آمریکا باید برای 
ایران روشن کند، با اینکه این توافق هسته ای 
را انجام داده ایم ولی به آنها اجازه نخواهیم داد 
به شیوه ای عمل کنند که مغایر صلح و امنیت 

در جهان باشد.
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پیشین  معاون 
نشست  پنجمین  سخنرانان  از  یکی  که 
ساالنه رهبری جهانی بود در ادامه اظهارات 
خصمانه خود گفت: ما با متحدان در خلیج 
فارس، با اسراییل و اتحادیه اروپا و دیگران 
برای اطمینان از رعایت قواعد و معیارهای 
و  می کنیم  کار  ایران  سوی  از  بین المللی 
این  فرستادن  برای  را  الزم  اقدام  هرگونه 

پیام روشن به ایران انجام خواهیم داد.
هدف  با  مهر   23 جمعه  روز  نشست  این 
تجارت،  دولتی،  رهبران  گردهمایی 
و  گفت وگو  برای  رسانه ها  و  دیپلمات ها 
یافته هایی  و  نظرخواهی ها  نتایج  ارزیابی 
جهان  اطراف  در  کشور   160 از  که  است 
از جمله در چین، آلمان، روسیه و آمریکا 

گردآوری شده، برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که مقامات 
ایران ضمن رد ادعاهای بی اساس و ساختگی 
غرب و آمریکا علیه کشورمان تاکید می کنند 
که رویکرد تهران همواره بر حفظ و افزایش 
بنا نهاده  ثبات و امنیت در منطقه و جهان 
شده است و این سیاست های مداخله جویانه و 
جنگ طلبانه غربی ها است که در طول سالیان 
گذشته منجر به بی ثباتی و تفرقه در منطقه 
شده است. مقامات غربی تالش می کنند تا 
با گرفتن انگشت اتهام خود به سمت ایران 
و گروه هایی که این روزها علیه تروریسم در 
از  را  جهان  توجه  می کنند،  مبارزه  منطقه 

حقیقت عملکرد غلط خود منحرف کنند.

ایران،  پیشین  هسته ای  مذاکره کننده 
دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا را 
تالش دولت اوباما برای حل موانع اجرای برجام 

قبل از ترک کاخ سفید دانست.
حسین موسویان، دیپلمات پیشین کشورمان با 
اشاره به دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری 
آمریکا که بر اساس آن معامالت با ایران بر پایه  
دالر تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد 
خواهند بود گفت: این اقدام آمریکا یک اقدام 
مهم در رفع موانع اجرای بهینه برجام است. دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا دو دستورالعمل مهم درباره ایران صادر 
کرد؛ نخست صدور مجوز برای استفاده محدود از 
چرخه دالر و دیگری حذف محدودیت همکاری 
با شرکت های ایرانی که صاحبان آن ها هنوز در 
فهرست  تحریمی آمریکا هستند .بدین ترتیب 
معامالت دالری برای اشخاص غیرآمریکایی یا 

کشورهای خارجی با ایران ممکن شد.
او خاطرنشان کرد: در حقیقت این سومین اقدام 
وزارت خزانه داری آمریکا در جهت تسهیل روابط 
اقتصادی سایر کشورها با ایران است. این اعالمیه 
به شرکت های سایر کشورها اطمینان می دهد 
که می توانند با دالر آمریکا با ایران معامله کنند و 
نگران مجازات آمریکا به خاطر سایر تحریم های 
فراملی آمریکایی نباشند. موسویان صدور این 
مجوز بعد از صدور مجوز به شرکت بویینگ 
و ایرباس را دو چراغ سبز مهم آمریکا به سایر 
کشورها برای توسعه روابط اقتصادی با ایران 
دانست که حاکی از تالش دولت اوباما برای حل 
موانع اجرای برجام قبل از ترک کاخ سفید است.
به  پاسخ  این دیپلمات پیشین کشورمان در 
این پرسش که انتشار این دستورالعمل از نتایج 
کمیسیون برجام در سطح وزیران خارجه ایران و 
1+5 در نیویورک است یا اقدامی از طرف آمریکا 

در روند معمول اقدامات وزارت خزانه داری این 
کشور؟ اظهار کرد: انتشار این دستورالعمل از 
نتایج ماه ها تالش مذاکره کنندگان ایرانی است 
که با طرح آن در کمیسیون بین المللی برجام 
و حمایت اروپا، روسیه و چین از موضع ایران به 
نتیجه رسید. در عین حال بدون اراده سیاسی 

دولت اوباما هم ممکن نبود.
وی با اشاره به دیدگاه مقامات کشورمان مبنی 
بر نقض برجام از سوی آمریکا با بیان این که »در 
کمیسیون برجام تاکنون اعالمی مبنی بر نقض 
تعهد توسط آمریکا و هیچ یک از طرفین توافق 
مطرح نشده است« افزود: در ایران هم شورایی 
متشکل از مقامات عالی مسوول در چارچوب 
شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که این شورا 
تاکنون مدعی نشده که آمریکا برجام را نقض 

کرده است.
قانونی  و  حقوقی  تفاوت  داد:  ادامه  موسویان 
مهم بین ادعای »نقض برجام« با »بدعهدی در 
اجرای برجام« وجود دارد. این که کنگره آمریکا 
مرتب لوایح ضد ایرانی ارائه می کند یک نمونه 
از شیطنت هایی است که ناقض روح برجام و 
مصداق »بدعهدی« است، اما نقض متن برجام 
نیست. هرگاه ایران مدعی نقض برجام توسط 
مستندات  و  مدارک  فورا  باید  شود،  آمریکا 
در  که  مشترکی  کمیسیون  به  را  معتبرش 
قالب برجام بین ایران و گروه 1+5 وجود دارد، 
ارائه دهد. در عین حال واقعیت این است که 
آمریکا در طول سه دهه تحریم های مستمری 
علیه ایران در مورد تروریسم و حقوق بشر و 
سالح های کشتار جمعی داشته است. برجام 
فقط در مورد تحریم های هسته ای بعد از سال 
1384 است، از این رو سایر تحریم های آمریکا 
پابرجاست. مشکالت فعلی هم دقیقا از همین 

جا ناشی می شود.

اوباما به دنبال رفع موانع برجام قبل از ترک کاخ سفید

با تشریح سه چالش پیش روی  اقتصاددان  یک 
برای  را  ایران در سال ۹6، چندین عامل  اقتصاد 
انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: 
احتمال رونق سفته بازی و سوداگری در سال آینده 

بسیار باال است.
مرتضی ایمانی راد در گفتگو با مهر سه چالش پیش 
روی اقتصاد ایران در سال ۹6 را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: به نظر می رسد سه چالش اساسی، پیش روی 
اقتصاد ایران در سال آینده وجود دارد و در صورتی 
که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالش ها توجه 
نشود، شوک های جدی در سال آینده برای بودجه 

دولت بوجود خواهد آمد.
وی افزود: چالش اول این است که کماکان نوسانات 
در بازار جهانی بسیار باال بوده و این بازارها بی ثبات 
هستند و حتی به جایی که می بایست یا حداقل 
انتظار می رفت برسند، نرسیده اند؛ بنابراین نه تنها 
این اهداف در سال 2016 محقق نمی شود،  بلکه 
پیش بینی می شود در سال 2017 نیز این بازارها 
از مسیر تعیین شده خود خارج شوند و نوسانات در 
سال آینده میالدی نیز، تقریبا افزایش یابد. بر اساس 
همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت 
نفت در سال 2017 که نه ماه آن نیز منطبق با سال 
۹6 است، بروز خواهد کرد و به نظر می رسد باید به 

این مساله توجه جدی شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکته دوم، چالش 
یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست 

در صورتی که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند باشد 
و اجازه دهد که نیروهای بازار، قیمت را تعیین کنند،  
آنگاه به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل 
خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان سازی 
نرخ ارز بتواند نوسانات قابل توجهی را به اقتصاد 
ایران منتقل کند و بخش عمده ای از رسالت های 
بودجه سال آینده را زیر سوال ببرد، وجود دارد؛ پس 
سیاست یکسان سازی نرخ ارز به راحتی می تواند 
روی بودجه تاثیرات قابل توجهی بگذارد و بودجه نیز 
البته می تواند این سیاست را تغییر دهد. وی تصریح 
کرد: بنابراین ارتباط بین سیاست یکسان سازی نرخ 
ارز و بودجه، یکی از چالش های اساسی است که به 
نظر می رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. البته 
یک مساله دیگر هم وجود دارد که عمدتا پیش بینی 
هم می شود؛  به این مفهوم که در صورتی که بانک 
مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال 
اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و در این 
شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته 
می شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد 
مهمی که دولت در سال ۹5 به دست آورده و به 
عنوان رسالت سال ۹6 در نظر گرفته است، دست 
ارز،  نرخ  در  باال  نوسانات  گفت:  ایمانی راد  نیابد. 
نابسامانی در نظام قیمت ها ایجاد خواهد کرد و این 
امر، موجب می شود که مقادیر بودجه از میزان های 
پیش بینی شده، انحراف یابد. مساله سوم این است 
که بودجه سال ۹4 در یک شرایط سخت بسته شد 

و در سال ۹5 نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل 
توجهی در بخش های مختلف اقتصادی داده نشده، 
شکل گرفت و پیش بینی می شود که در سال ۹6 این 
تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق 
افزایش تقاضای واقعی صورت بگیرد، ممکن است 
چالش باال رفتن قیمت ها را برای اقتصاد ایران ایجاد 

کند و این چالش هم جدی خواهد بود.
صورت  این  در  کرد:  خاطرنشان  اقتصاددان  این 
تورم  نرخ   ،۹6 سال  در  داشت  انتظار  نمی توان 
تک رقمی باقی مانده و پایین بماند؛ در هر حال اگر 
این دو اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد و تقاضای 
از  بانک ها  منابع  انتقال  شاهد  و  رفته  باال  واقعی 
باشیم،  به سمت دیداری  سپرده های غیردیداری 
فشار روی تورم را باال خواهد برد و اگر این اتفاق 
رخ ندهد هم، ممکن است تالطمات سیاسی ایجاد 
شود و قیمت نفت پایین آید، در این صورت است که 
احتمال اینکه سوداگری و سفته بازی در اقتصاد ایران 

شکل گیرد، بسیار باال است.
ایمانی راد ادامه داد: در این شرایط، بودجه نمی تواند 

عملکرد واقعی خود را داشته باشد؛ به این معنا که 
بودجه در تالطم اقتصاد ایران قرار می گیرد و البته 
تقاضای سفته بازی و سوداگری در سال آینده رو به 
افزایش خواهد گذاشت و بودجه در سال ۹6، بسیار 
سخت به اهداف خود می رسد. از سوی دیگر، اگر 
تقاضای واقعی در سال  ۹6 افزایش یابد و سفته بازی 
شکل نگیرد، طبیعی است که چالش رشد اقتصادی 
و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان یک چالش 
اساسی در اقتصاد ایران در سال ۹6 مطرح خواهد 
مثبت  ویژگی های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  بود. 
بخشنامه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با ابالغ 
بخشنامه بودجه سال ۹6 کل کشور از سوی رئیس 
جمهور، خطوطی که در بودجه سال آینده باید از 
سوی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد، 
اعالم شد؛ اما باید توجه داشت که بخشنامه بودجه، 
تنها یک دستورالعمل است و خود بودجه نیست، 
بنابراین خطوطی که در بودجه سال ۹6 باید دنبال 
شود، به صورت بخشنامه از سوی ریاست جمهوری 

به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است.

سه چالش اقتصاد ایران در سال ۹۶؛

تبعات یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد

جدیدترین اظهارات شرمن درباره توافق هسته ای
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و  از همراهی  نمادی  مربیان  و  اولیا  انجمن 
در  آموزش  امر  متولیان  با  والدین  همکاری 
که  مهم  تربیتی  نهادهای  است.  ها  مدرسه 
تعالی  و  رشد  بر  هم  با  سازنده  تعاملی  در 
دانش آموزان تاثیر می گذارند و می کوشند 
تا با پرورش نسلی موفق، کشور را در مسیر 

توسعه و پیشرفت یاری رسانند.
مدرسه نهادی آموزشی برای رشد، بالندگی، 
شکوفایی استعدادها و خالقیت های فردی 
کودک به شمار می رود و جایگاه ویژه ای 
در آماده سازی او به منظور ورود به جامعه 
گیری  شکل  بر  دلیل  همین  به  و  دارد 
امر  این  که  گذارد  می  تاثیر  فرد  شخصیت 
ضرورت تعامل سازنده والدین با آموزگاران و 
مسووالن مدرسه را نشان می دهد تا دانش 
آموزان در پرتو این تعامل؛ »آداب اجتماعی، 
و  پذیری  نظم  همکاری،  حس  سازگاری، 
و  بگیرند  فرا  را  دیگران«  حقوق  به  احترام 
بیاموزند در موقعیت های مختلف برای حل 

مشکل های خود چگونه عمل کنند. 
مسووالن  با  والدین  همکاری  به  نیاز 
مدرسه و تاکید کنفدراسیون آموزش اولیاء 

تربیتی ملل  و  به سازمان علمی، فرهنگی  وابسته 
متحد)یونسکو( سبب شد تا شورای عالی فرهنگ 
در 1326 هجری خورشیدی تشکیل انجمن خانه 
و مدرسه را با شرح وظیفه ای مشخص برای تمام 
هجری   1346 در  و  کند  تصویب  ها  آموزشگاه 
خورشیدی به ثبت برساند. این نهاد پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران به انجمن اولیا و مربیان ایران 

تغییر نام داد. 
جلب  و  جذب  برای  موثر  های  روش  از  یکی 
گسترش  ها،  مدرسه  مربیان  و  والدین  مشارکت 
است  آموزشی  مرکزهای  تمامی  در  انجمن  این 
تا با مشاوره فکری و تعامل مناسب، خدمت های 
شایسته تری را به دانش آموزان ارایه کنند و آنها را 

به طرف آینده ای روشن رهنمون سازند. 
میان  و همدلی  های همکاری  زمینه  تحقق  برای 
نام  به  ای  تا 30مهر، هفته  از 24  و مدرسه  خانه 
در  تا  است  شده  نامگذاری  مربیان  و  اولیا  پیوند 
پرتو این وحدت، ارتباط میان والدین و مسووالن 
مدرسه مستحکم تر شود. شعار این هفته در سال 
جاری »اقدام و عمل، تعامل خانه و مدرسه، رشد و 

بالندگی دانش آموزان« تعیین شده است.
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا به مناسبت هفته 
اداره  رییس  صدری«  »کامیاب  با  مربیان  و  اولیا 
گو  و  گفت  به  تهران  شهر  مربیان  و  اولیا  انجمن 

پرداخت.
نماد همدلی و همراهی  را  انجمن ها  این  صدری 
اولیا و مربیان مدرسه ها دانست و گفت: این نهاد 
تشکیل شد تا بتواند به هدف های تربیتی، پرورشی 
و آموزشی که در مسیر تعالی جایگاه خانواده در 
نظام تعلیم و تربیت ایران تعریف شده است، جامه 
عمل بپوشاند. شورای انجمن اولیا و مربیان از رکن 
که  رود  می  شمار  به  ها  مدرسه  در  اساسی  های 
با  خوبی  بسیار  تعامل  توانند  می  والدین  آنها  در 
از  انجمن  این  باشند.  داشته  نهاد  این  مسووالن 
و  معلمان  نماینده  پرورشی،  معاون  مدرسه،  مدیر 
اعضایی  و  گزیند  برمی  مدیر  که  معاونان  از  یکی 
که اولیا در انتخابات انجمن ها انتخاب می کنند، 

تشکیل می شود.
تهران،  شهر  مربیان  و  اولیا  انجمن  اداره  رییس 
جایگاه خانواده ها را در فرآیندهای تربیتی بسیار 
موثر مطرح کرد و یادآور شد: نقش خانواده برای 
داشتن جامعه ای سالم و تربیت یک نسل انقالبی 
ای مقام معظم  ا... خامنه  آیت  به وسیله  آزاده،  و 
کلی  های  سیاست  قالب  در  بند   16 در  رهبری 
است. خانواده ها  ابالغ شده  با خانواده  ارتباط  در 
توانند  می  ها  مدرسه  انجمن  اعضای  انتخاب  با 
بسیاری از کارکردهایی را که برای رشد آموزشی، 

پرورشی و تربیتی دانش آموزان نیاز دارند، تحقق 
اولیا در شورای اداری مدرسه  بخشند. نمایندگان 
با  خوبی  تعامل  توانند  می  و  دارند  هم حضور  ها 
باشند  داشته  معلمان  و شورای  مربوطه  مسووالن 
سال  در  آموزان  دانش  برنامه  فوق  های  برنامه  و 
تحصیلی را پیگیری کنند و اگر کاستی و مشکلی 
باشد  داشته  وجود  پرورشی  و  آموزشی  لحاظ  از 
از  گیری  بهره  و  مناسب  ریزی  برنامه  و  تعامل  با 

پتانسیل هایی که وجود دارد، اصالح کنند.
وی تهدید آسیب های اجتماعی نسبت به دانش 
دانست  جدی  بسیار  شهرها  کالن  در  را  آموزان 
برای  مربیان  و  اولیا  های  انجمن  داشت:  اظهار  و 
و جایگاهی  نقش  ها  نابهنجاری  این  از  جلوگیری 
عنوان  به  اولیا  میان  همکاری  دارند.  برجسته 
فرآیند  رشد  به  مربیان  و  ها  خانواده  نماینده 
انجامد.  می  آموزان  دانش  پرورشی  و  آموزشی 
تخصصی  کارگروه  سه  از  مدارس  های  انجمن 
فعالیت  و  مشارکت  توسعه  و  پرورشی  آموزشی، 
های مالی، عمرانی و رفاهی تشکیل شده است که 
والدین هر مدرسه می توانند مسایل موجود دانش 
آن  درباره  و  پیگیری  ویژه  کارگروه  در  را  آموزان 
فضای  بهبود  به  امر  این  که  کنند  گیری  تصمیم 
آموزشی و پرورشی مدرسه ها و رشد تربیتی دانش 

آموزان کمک شایان توجهی می کند. 
صدری، تدارک برنامه های فوق برنامه و مشاوره به 
خانواده های آسیب دیده را به عنوان خدمت های 
دیگر انجمن اولیا و مربیان نام برد و توضیح داد: 
انجمن ها به خانواده هایی  این  مدرسه به وسیله 
که پدر یا مادر به دلیل های مختلف چون اعتیاد، 
وجودشان  از  و  هستند  والد  تک  طالق  و  زندان 
در  شناسایی  از  پس  و  رسیدگی  است،  محروم 
برطرف می  و  پیگیری  را  کارگروه خاص، موضوع 
کند. در واقع مدرسه هایی در فرآیند آموزشی خود 
ها  انجمن  این  های  قابلیت  از  که  هستند  موفق 
و در تصمیم گیری ها،  برند  بهره می  به درستی 
والدین را مشارکت می دهند که این مهم به تمام 

همکاران فرهنگی توصیه می شود. 
تهران،  شهر  مربیان  و  اولیا  انجمن  اداره  رییس 
غیر  نهادی  عنوان  به  را  مربیان  و  اولیاء  انجمن 
آن  انجمن  این  از  هدف  گفت:  و  برد  نام  دولتی 
بود که والدین نسبت به سرنوشت فرزندان خویش 
مشارکت  و  کمک  با  را  مدرسه  و  باشند  حساس 
مادی، پژوهشی و فکری پدر و مادرها و سازوکار 
قانونی که برای آن تعریف شده است، اداره کنند 
های  مجموعه  و  ها  منطقه  در  ها  خانواده  زیرا 
و  قابلیت ها  به شرایط،  توجه  با  آموزشی مختلف 
توانمندی های موجود، مشکالت را به شکل محلی 
می بینند و برای آن دستور عمل و راهکار خاصی 

ارایه می دهند.
این  راهبردهای  و  ها  سیاست  تشریح  در  وی 
انجمن  شورای  انتخابات  با  ارتباط  در  ها  انجمن 
داشت:  بیان  مهر،   15 تا  شهریور   15 از  مدارس 
این انتخابات در سطح مدرسه ها برپایه بخشنامه 
ابالغ شده برگزار می شود و برای رسمیت یافتن 
آن باید نیمی از والدین در این جلسه حاضر باشند، 
سپس یک هیات رییسه سنی انتخاب خواهد شد 
با حضور مدیر و منشی ها، فرآیند  از آن  که بعد 
انتخابات را برگزار می کند. پس از این برای افراد 
برگزیده، ابالغ عضویت انجمن به صورت داوطلبانه 
و افتخاری صادر می شود تا فعالیت های خود را 
برپایه قانون و ماده 14 آیین نامه اجرایی مدرسه ها 
آغاز کنند. وظیفه هایی که دربردارنده »نظارت بر 
شورای مالی مدرسه، نظارت بر طرح های آموزشی 
افراد خیر  از ظرفیت  استفاده  مدرسه،  پرورشی  و 
و کمک های مردمی، نظارت بر سرویس حمل و 
نقل دانش آموزی، حضور در شورای اداری مدرسه 
و پیگیری برگزاری جلسه های آموزش خانواده و 
پیگیری مصوبه های  و  اولیا  نشست های عمومی 
وسیله  به  مدرسه  مربیان  و  اولیا  انجمن  شورای 

مدیر مدرسه« است. 
همچنین در سطح منطقه و در میان تمام مدرسه 
انجمن  مرکزی  شورای  و  برگزار  انتخاباتی  نیز  ها 
های اولیا و مربیان در این سطح مشخص می شود 
اولیا  های  انجمن  دیگر  عملکرد  بر  شورا  این  که 
ترتیب  همین  به  دارد.  نظارت  مدارس  مربیان  و 
اعضای شورای مرکزی استان نیز از میان اعضای 
انجمن شورای مناطق انتخاب می شوند. در تهران 
چهار هزار و 367 مدرسه وجود دارد که تمامی آنها 
می بایست انجمن داشته باشند و در سطح مناطق 
نیز 20 شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان شکل 
سطح  در  جدید  تحصیلی  سال  برای  و  گیرد  می 
به خدمت رسانی  این شوراها  تهران 400 تن در 

مشغول خواهند شد.
مربیان  و  اولیا  های  انجمن  دیگر  کارکرد  صدری 
مشاوران  افزود:  و  دانست  ها  خانواده  آموزش  را 
ارایه  آماده  زمینه  این  در  کاردانی  و  متخصص 
کمک های روانشناسی به خانواده ها هستند. برای 
خانواده  آموزش  تخصصی  کارگروه  جاری  سال 
تهران، ۹ سرفصل و اولویت آموزشی را به منظور 
آموزش و اجرا در سطح مدارس ابالغ کرده است 
به مخاطرات  )توجه  و مدیریت سبز  که »خانواده 
مدیریت  مهارت  تربیت جنسی،  زیست محیطی(، 
رسانه و فضای مجازی)تهاجم فرهنگی(، توجه به 
مهارت  کسب  فرزندان،  تربیت  در  خانواده  نقش 
فرزندپروری، مشاوره  مهارت  و  زندگی سالم  های 
و راهنمایی فرزندان به لحاظ تحصیلی و تربیتی، 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی )به 
ویژه اعتیاد(، اقتصاد مقاومتی و آثار و 
فواید حجاب و روش های ترویج آن« 
از جمله این سرفصل ها به شمار می 

رود.
های  فعالیت  عملکرد  حوزه  و  دامنه 
بسیار  مربیان،  و  اولیا  های  انجمن 
گسترده است به عنوان نمونه »برگزاری 
و تدارک اردوهای پرورشی با استفاده 
ها،  خانواده  رفاهی  های  پتانسیل  از 
مدرسه،  فیزیکی  تسهیالت  بهبود 
کاربرد مشارکت های آموزشی اولیا در 
تصمیم سازی و بهبود وضعیت تربیتی 
برپایی  و  آموزان  دانش  آموزشی  و 
از  بخشی  خانواده«  مشاوره  مرکزهای 
این اقدام ها محسوب می شود. انتشار 
تحقق  راستای  در  نیز  پیوند  ماهنامه 
اهداف پرورشی این نهاد صورت گرفته 
مدرسان  متخصصان،  آن  در  که  است 
و  مطالب  خانواده،  آموزش  استادان  و 
والدین  نیاز  مورد  تربیتی  های  مهارت 
را به صورت مقاله و پژوهش ارایه می 

دهند. 
تهران،  شهر  مربیان  و  اولیا  انجمن  اداره  رییس 
ساماندهی سرویس دانش آموزی را از دیگر وظایف 
مهم این انجمن برشمرد و یادآور شد: کارگروهی 
در مدارس برای نظارت بر این مساله شامل مدیر 
مدرسه، پیمانکار طرف قرارداد، رییس انجمن اولیا 
و مربیان و یکی از والدین که فرزند آنان از سرویس 
کارگروه  این  استفاده می کند، تشکیل می شود. 
وظیفه نظارت بر کارکرد سرویس مدرسه و توجه 
به شرایط و صالحیت اخالقی رانندگان را برعهده 
دارد. والدین باید نسبت به انتخاب سرویس های 
داشته  را  الزم  حساسیت  و  دقت  خود  فرزندان 
صالحیت  که  غیرمجاز  های  سرویس  از  و  باشند 

آنها مشخص نیست، استفاده نکنند.
وی در ارتباط با افزایش ظرفیت اجرایی انجمن اولیا 
و مربیان، اظهار داشت: اگر انجمن ها به نقش خود 
واقف و آگاه باشند و مطالبات خود را از نظام اداری 
و مدرسه بخواهند به طور حتم می توانند به خوبی 
نقش نظارتی خویش را ایفا کنند و اگر کارکردهای 
متفاوت انجمن ها به وسیله والدین و مدیر مدرسه 
جدی گرفته شود، بسیاری از مشکل ها در زمینه 
پرورشی دانش آموزان نیز برطرف خواهد شد. برای 
برجسته سازی ظرفیت انجمن ها، ساختار اداری این 
نهاد می بایست با سازوکاری قانونی غیردولتی شود 
تا خدمت های بیشتری را به دانش آموزان و مدرسه 
ها ارایه و وظایف محوله را در کمک به رشد تربیتی 

و آموزشی مدرسه انجام دهند.
و  مدارس  مدیران  ارزیابی  نظام  در  اگر  همچنین 
همکاران فرهنگی، مولفه های امتیازی و تشویقی 
ویژه ای قرار داده شود تا مدیرانی که بهره گیری 
و  دارند  ها  انجمن  این  و  اولیا  پتانسیل  از  بهتری 
با کمترین بار مالی و آموزشی بر دستگاه دولتی، 
و  آموزشی  مشکالت  و  ها  کاستی  از  بسیاری 
برطرف  های  انجمن  کمک  با  را  مدرسه  پرورشی 
سالیانه  ارزیابی  در  کنند  می  اندیشی  چاره  و 

امتیازهای باالتری دریافت کنند. 
صدری در پایان با اشاره به اثرگذاری رسانه های 
ساختن  نهادینه  و  سازی  فرهنگی  در  مختلف 
مربیان،  و  اولیا  میان  تعامل  و  همکاری  فرهنگ 
تصریح کرد: برای ارتقای سالمت خانواده ها باید 
نقش انجمن ها جدی گرفته شود و تمامی سازمان 
ها و نهادها در این زمینه نقش خود را به خوبی 
ایفا کنند. آموزش و پرورش، بهترین و سالم ترین 
دارند.  اعتماد  آن  به  ها  خانواده  که  است  نهادی 
فضایی که فرزندان و والدین می توانند در کنار هم 
به صورت  را  تربیتی  و  پرورشی  آموزشی،  مباحث 

همزمان تجربه کنند.

اختالف و تضاد در روابط مصر و عربستان سعودی 
که از ماه ها پیش نمایان شده بود، این روزها و در 
پی رای مثبت مصر به طرح پیشنهادی روسیه در 
یافته  افزایش  سوریه  بحران  درباره  امنیت  شورای 
و سبب جدالی دیپلماتیک بین مقام های قاهره و 

ریاض شده است.
درباره  روسیه  طرح  به  مصر  مثبت  رای  دنبال  به 
امنیت  شورای  مهرماه  هفدهم  نشست  در  سوریه 
سازمان ملل متحد، بار دیگر تنش در روابط قاهره و 

ریاض باال گرفته است.
»عبدا... المعلمی« نماینده عربستان در سازمان ملل 
را دردناک توصیف  اقدام مصر، آن  این  از  انتقاد  با 
سفیر  قطان«  عبدالعزیز  بن  »احمد  سپس،  کرد. 
عربستان در مصر، چهارشنبه بیست و یکم مهرماه 
مقصد  به  را  قاهره  نشده  اعالم  پیش  از  اقدامی  در 

ریاض ترک کرد. 
یک روز بعد، »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهوری 
مصر در واکنش به انتقادهای عربستان و اقدام سفیر 
این کشور در ترک قاهره اظهار کرد موضع کشورش 
در قبال بحران سوریه تغییر نخواهد کرد و مصر به 
یکپارچگی  و  و حفظ وحدت  و فصل سیاسی  حل 
سوریه، احترام به خواست و اراده مردم، خلع سالح 
گروه های مسلح و بازسازی این کشور پایبند است. 
مستقل  و  زند  نمی  زانو  مصر  گفت:  ادامه  در  وی 

تصمیم می گیرد.
و  عربستان  مواضع  و  رویکردها  در  تعارض  بروز 
های  هفته  و  روزها  و  سوریه  بحران  به  تنها  مصر 
اختالف  نشانه های  اولین  نمی شود.  اخیر محدود 
از  از ماه ها پیش و پس  جدی در روابط 2 کشور 
فروردین  در  عربستان  پادشاه  سلمان«  سفر»ملک 
ماه امسال به مصر آشکار شد. در این پیوند، به رغم 
پادرمیانی پادشاه کهنسال عربستان در دوره گردی 
در  بازنگری  به  حاضر  السیسی  ای،  منطقه  های 
پرونده روابط با ترکیه و شرکت در نشست »سازمان 

همکاری های اسالمی« در آنکارا نشد.
در فضای کنونی، همه توافق ها و قراردادهای منعقد 
دیگر  است.  رفته  برباد  عمل  در  سفر  آن  در  شده 
بود  قرار  که  سلمان  ملک  پل  پروژه  از  نامی  حتی 
آفریقا و آسیا را به هم متصل کند در میان نیست. 
واگذاری  امروز  به  تا  مصر  پارلمان  این،  بر  افزون 
که  را  عربستان  به  »صنافیر«  و  »تیران«  جزایر 
اعتراض های گسترده ای در این کشور به بار آورد، 

تصویب نکرده است.
های  اقدام  اعمال  از  هم  عربستان  دیگر،  سوی  از 
تنبیهی علیه مصر غافل نشده است. در پی تشدید 
آرامکو  شرکت  قاهره،  و  ریاض  بین  اختالفات 
عربستان اعالم کرده که فروش محموله های نفتی 
را به مصر متوقف کرده است. در سفر ملک سلمان 
به مصر، ریاض و قاهره توافقی به ارزش 23 میلیارد 
متعهد  ریاض  آن،  اساس  بر  که  کردند  امضا  دالر 
به مدت پنج سال، ماهانه 700 هزار تن  بود  شده 
توافقنامه  این  به مصر صادر کند.  نفتی  محصوالت 
که میان شرکت آرامکو عربستان و شرکت نفت مصر 

منعقد شد، به امضای ملک سلمان نیز رسیده بود.

با  که  شد  واقعیت  این  منکر  توان  نمی  اگرچه 
سقوط دولت »اخوان المسلمین« و روی کار آمدن 
السیسی، ریاض به شکلی تمام قد پشت سر او قرار 
گرفت اما در ادامه، قاهره نه تنها آنگونه که سعودی 
همراهی  ریاض  های  سیاست  با  داشتند  توقع  ها 
نکرد، بلکه در مواردی در جبهه مقابل ریاض ایستاد.

از مصر به گروزنی پایتخت چچن که  اعزام هیاتی 
کنفرانس  در  منظور شرکت  به  پیش  ماه   2 حدود 
گرفت  صورت  هستند؟«  کسانی  چه  سنت  »اهل 
یکی از همین موارد حساسیت برانگیز برای ریاض 
اهل  حلقه  از  خارج  وهابیت  کنفرانس  این  در  بود. 
سنت و فرقه ای خطرناک برای اسالم معرفی شد .

افزون بر دیدگاه های متعارض اینچنینی، مشارکت 
و  یمن  به  یورش  سعودی  ائتالف  در  مصر  نکردن 
برای  عربستان  با  همداستانی  و  همراهی  از  دوری 
سوریه  جمهوری  رییس  اسد«  »بشار  با  مقابله 
صحنه  در  ریاض  و  قاهره  اختالفات  مهمترین  نیز 

خاورمیانه به شمار می آید.
برای  عربستان سعودی  فراوان  های  رغم تالش  به 
منزوی کردن ایران در منطقه از طریق تنش زایی 
از جمله  ائتالف سازی، بیشتر کشورهای منطقه  و 
مصر، با این سیاست همراه نشدند. در همین پیوند، 
وزیران  الشکری«  »سامح  و  ظریف«  جواد  »محمد 
امور خارجه ایران و مصر در نخستین روزهای ماه 
جاری در حاشیه برگزاری هفتاد و یکمین اجالس 
کردند.  مالقات  هم  با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
اجالس  این  در  که  شد  انجام  حالی  در  دیدار  این 
سعودی  و  مصری  های  مقام  بین  مالقاتی  هیچ 
صورت نگرفت. همین موضوع موجب شد تا رسانه 
های سعودی، السیسی را آماج انتقادهای تند و تیز 

خود قرار دهند.
پر واضح است که مصر در برهه کنونی به دلیل افت 
خارجی،  گذاری  سرمایه  و  گردشگری  درآمدهای 
می  نظر  به  اما  است  عربستان  مالی  منابع  نیازمند 
رسد قاهره به دنبال پاسداری از استقالل عمل خود 
در برابر خواست سعودی ها است. بدون شک مقام 
چندان  نه  گذشته  به  هم  نگاهی  نیم  مصری  های 
دور خود در رهبری جهان عرب دارند و قصد ندارند 
کنار  را  پیشینه  و  جایگاه  این  ریاض  از  پیروی  با 

بگذارند.
خواست  از  مصر  واگرایی  اصلی  دلیل  حال،  این  با 
ها و اهداف عربستان را باید در بطن سیاست های 
تنش زای حکام سعودی جستجو کرد. مصر ترجیح 
می دهد در فضای متشنج این روزهای خاورمیانه، 
خود را در عرصه سیاست خارجی با مسایل پیچیده 
و  ناپخته  های  تصمیم  و  ها  سیاست  همچنین  و 
پرهزینه عربستان درگیر نکند و به نوعی محتاطانه 

رفتار کند.
عبدالعزیز،  بن  سلمان  نشستن  تخت  به  زمان  از 
یعنی حدود یک سال و نیم پیش تاکنون سیاست 
و  ماجراجویانه  محسوسی  طرز  به  کشور  این  های 
بحران زا شده است؛ رفتاری که سعودی ها را هر 
روز در منطقه منزوی تر می کند و حلقه دوستان 

عربستان را کوچک و کوچک تر می سازد.

واگرایی فزاینده در 2 سوی دریای سرخانجمن اولیا و مربیان؛ همگرایی در گستره تعلیم و تربیت

آگهی
خواهان آرزو صالحی وزیری با وکالت احمد علی روشنی و سید حسین سلیمانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده وحید طالئی به خواسته طالق به درخواست زوجه 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم 
267 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 )ونک( تهران واقع در تهران میدان 
ونک مجتمع قضایی خانواده 2 ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8021670054۹ ثبت 
به  است.  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   ۹5/۹/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون 
آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۸۱۲۷۸     منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی  مجتمع قضایی خانواده 
۲ ونک تهران

آگهی
و  ریسندگی  به طرفیت خوانده شرکت  دادخواستی  ایران  بانک صادرات  خواهان 
بافندگی فاخته بشماره ثبت 138205 و علیرضا مظلوم زاده و سیامک مظلوم زاده 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... ومطالبه خسارت تاخیر 
به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  تادیه 
شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران 
خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع 
و به کالسه ۹40۹۹80228601038 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/۹/3 و 
ساعت ۹:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۸۱۲۸۹     مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

آگهی

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا 
دادنامه  ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  عباسی که مجهول 
 ۹40777 شماره  پرونده  در   154 شعبه  از  صادره   ۹50122 شماره 
محکوم به پرداخت وجه چک در حق محکوم له آقای مهدی شهریاری 
و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
دایره  صورت  این  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت 
اجرایی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  احکام طبق  اجرای 

اقدام خواهد نمود.
۱۱۰/۸۱۲۸۳     مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید محالتی تهران 

آگهی
که  رسولی  سعید  علیه  محکوم  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
مجهول المکان می باشد ابالغ وفق دادنامه شماره ۹50104 صادره از شعبه 154 
در پرونده شماره ۹407۹0 محکوم به پرداخت وجه چک در حق محکوم له مهدی 
شهریاری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
۱۱۰/۸۱۲۸۶     مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید محالتی تهران 

آگهی

1-محمدحسین  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ایران  ملی  خواهان:بانک 
پرداخت  از  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فراقی  3-رضا  محمدی  قائمی2-آقامعلی 
محکوم به جهت رسیدگی از پرداخت محکوم به جهت رسیدگی به شعبه 1163 
دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی قدس واقع در تهران خیابان 
پرونده  کالسه  به  و  ارجاع  قدس  قضایی  مجتمع  نیایش  نبش  اصفهانی  اشرفی 
صبح   10 ساعت   ۹5/۹/7 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹51002/1163
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به  تعیین شده است. به علت مجهول 
تجویز ماده 73 قانون آیین داردسی مدنی مصوب فروردین ماه 137۹ و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
۱۱۰/۸۱۲۸۲     مدیر دفتر دادگاه کیفری ۲ )۱۱۶۳ جزایی سابق(
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های  مجتمع قضایی قدس تهران

فاقد سند رسمی 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
فوق  قانون  نامه  آئین   13 وماده  فاقدسندرسمی  وساختمانهای 
احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ  شش  قانونی   حدود  تحدید  االشاره 
شماره  رای  موجب  به  که  غرب  آباد  اسالم  شهرستان   18 پالک  در 
13۹560316002002588 هیات حل اختالف مندرج در قانون مذکور 
خانم بدری خانی نیا بشماره شناسنامه  ۹674فرزند فتاح صادره از اسالم 
آبادغرب در روز سه شنبه مورخ 13۹5،08،18 راس ساعت 11:30 در 
کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  شد  خواهد  انجام  ملک  وقوع  محل 
مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر در محل 
چنانچه  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  رسانند  بهم  حضور 
نباشد  حاضر  اش  نماینده  یا  خود  حدود  تحدید  موقع  در  کننده  تقاضا 
تحدید حدود  مجاورین  از طرف  اظهار شده  با حدود  تقاضا  مورد  ملک 
به  نسبت  که  مجاورینی  اسناد  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  شد  خواهد 
حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند میتوانند به دادگاه 
ثبت  اداره  وبه  دریافت  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  مراجعه  مربوطه 
محل تسلیم و در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 13۹5،07،25

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  13۹560316002001725هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای جهانبخش 
ساختمان  یکباب  دانگ  سه  در   323 شناسنامه  شماره  خدایاربه  فرزند  رستمی 
مسکونی به مساحت 5۹،24 متر مربع پالک 7 فرعی از 3 اصلی واقع در اسالم آباد 
غرب بلوار معلم کوچه معلم ۹ شامل مبایعه نامه عادی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹5،07،25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5،08،20

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  13۹560316002001۹۹3هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای بهمن نظری 
فرزند علی به شماره شناسنامه 283 صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان 
در  واقع  اصلی   1 از  فرعی 2652  پالک  مربع  152،0۹متر  مساحت  به  مسکونی 
اسالم آباد غرب  شهرستانی خیابان شهید کرم طهماسبی نبش کوچه احمدی فر 
باستناد به تبصره دو ماده یک قانون تعیین تکلیف محرزگردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹5،07،07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5،07،25

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

خواسته  به  دادخواستی  ولدی زاده  منصور  آقای   ۹50680 کالسه  پرونده  حسب 
مطالبه وجه به طرفیت مسعود صحرایی مطرح نموده که با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی 
ابالغ می شود. و در روز 13۹5/۹/1 رأس ساعت 10 در جلسه دادگاه حاضر و در 

غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ۱ حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود      

آگهی احضار متهم
به موجب پرونده کالسه ۹501۹4 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
بوشهر آقایان امید راستگو و مصطفی احمدی که مشخصات بیشتری از مشارالیه 
در دست نیست به اتهام مشارکت در یک فقره سرقت از منزل موضوع  شکایت 
عبداله عباسی مورد تعقیب می باشد لذا به نامبرده اخطار و ابالغ می گردد که 
انتشار آگهی در این شعبه حاضر  از  انتسابی ظرف یکماه پس  از بزه  جهت دفاع 
گردند در صورت عدم  حضو غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد 
این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی 

از جراید کثیر االنتشار درج می گردد.
م الف ۱۵۱۰ بازپرس سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بوشهر 
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اجتماعی آسیب های  افزایش 
 در جامعه

گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
سالمت  زمینه  در  اثربخش  اقدامات 
اجتماعی قبل و بعد از انقالب شاهد بوده ایم 
بگذاریم  کنار  را  ببند  و  بگیر  طرح های  اگر 
مثل  آسیب هایی  ساالنه  افزایش  شاهد 
اختالالت  و  نشینی  طالق، حاشیه  اعتیاد، 
 ، زمان  پیام  گزارش  هستیم.به  روحی 
افتتاحیه  آیین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
برای  دانش آموزان  اجتماعی  مشارکت  طرح 
هر  گفت:  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
با تغییراتی در محیط شاهد تغییرات در  روز 
افزایش  درنتیجه  و  جوامع  فرهنگ  ساختار 

هستیم. اجتماعی  مشکالت 
و  علمی  ابزار  با  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
این  حل  به  کالن نگر  و  هوشمند  برنامه های 

نپرداخته ایم. مشکالت 
محسنی گفت: قبل و بعد از انقالب در رابطه 
را  ارزشمندی  اقدامات  جسمانی  سالمت  با 
به  امید  سال   6 هر  که  طوری  به  شاهدیم 
 78 به سن  اکنون  و  داده  افزایش  را  زندگی 
سالمت  با  رابطه  در  اما  است  رسیده  سالگی 
را  تحول آفرین  و  اثربخش  اقداماتی  اجتماعی 

نبوده ایم. شاهد 
گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
کنار  را  ببندها  و  بگیر  مثل  طرح هایی  اگر 
بگذاریم چیزی را شاهد نیتسم و نتایج نشان 
مثل   اجتماعی  آسیب های  ساالنه  که  می دهد 
حاشیه  و  روحی  اختالالت  اعتیاد،   طالق، 
نشینی سال به سال رو به افزایش بوده است. 
طرح  این  گفت:  نماد  طرح  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  مراقبت های  نظام  هوشمند 
دانش آموزان است که بین سازمان هایی مثل 
و  آموزش  و  رفاه  بهزیستی،  کشور،  وزارت 

پرورش مطرح شده است.
وی گفت: دانش آموزان چون در سن حساسی 
آنها  توانمندسازی  و  آموزش  انتقال  و  هستند 
راحت  است در این طرح قرار گرفته اند و این 
دو شاخص سن و مکان آنها به عنوان مدرسه 
به  نماد  طرح  که  می کند  فراهم  را  شرایطی 

صورت طرحی علمی اجرا شود.
و  شناسایی  طرح  این  در  گفت:  محسنی 
توانمندسازی  و  آموزش  موقع  به  غربالگری 
مبتنی  علمی  استاندارد  مداخالت  همراه  به 
سازمان  می شود.رئیس  دنبال  شواهد  بر 
هنوز  اینکه  از  انتقاد  با  کشور  بهزیستی 
شکل  نتوانسته ایم  را  آموزشی  نظام  ساختار 
متصور  نماد  طرح  از  آنچه  گفت:  بدهیم 
حمایت های  ساماندهی  و  انسجام  هستیم 
هویت  بر  تکیه  و  است  روانی  و  اجتماعی 

انسانی و ظرفیت جامعه هدف است.

لزوم رتبه بندی آب معدنی ها 

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
امنیت  و  سالمت  کارگروه  جلسه  در  ایران 
به  ویژه  توجه  لزوم  بر  تهران  استان  غذایی 
بیماری های غیرواگیر و انجام اقدامات اجرایی 

در این حوزه تاکید کرد.
استان  غذایی  امنیت  سالمت  کارگروه  جلسه 
سیاسی  معاون  چاووشی  حضور  با  تهران 
نمایندگان  تهران،  استانداری  اجتماعی   –
این  اعضای  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  میزبانی  به  کارگروه 
خدمات بهداشتی و درمانی تهران برگزار شد.
چهاردهمین  مصوبات  جلسه  این  ابتدای  در 
معاون  جنیدی،  توسط  وزیران  هیات  جلسه 
مورد  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
از  بند   10 به  آن  در  و  گرفت  قرار  تاکید 
بیماری های  بار  کاهش  به  مربوط  بند  جمله 
این  با  مرتبط  خطر  عوامل  و  غیرواگیر 

بیماری ها در کشورمان اشاره شد.
ملی  برنامه  سند  به  اشاره  با  جنیدی 
غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری 
بهداشت،  وزارت  توسط  سند  این  گفت: 
جلسه  در  و  ارائه  پزشکی  آموزش  و  درمان 
هیات وزیران مصوب شده است. براساس این 
است  موظف  کشاورزی  جهاد  وزارت  سند، 
بسته  و  خام  پالم  روغن  انواع  واردات  سهم 
درصد   30 حداکثر  میزان  به  را  شده  بندی 
منظور  به  و  کند  رعایت  وارداتی  روغن  کل 
نظارت  آن  واردات  افزایش  از  جلوگیری 

انجام دهد. را  موثری 
چهاردهمین  مصوبات  از  دیگری  بخش  در 
پیشگیری  به  جنیدی  وزیران،  هیات  جلسه 
استفاده  و  غیرمجاز   آفت کش های  عرضه  از 
سازمان  توسط  آفات  دفع  سموم  از  نامناسب 
شده  مقرر  افزود:  و  کرد  اشاره  نباتات  حفظ 
این  ابالغ  از  سال  یک  مدت  طی  که  است 
نسبت  نباتات  حفاظت  سازمان  مصوبه، 
تولید  نظام  استقرار  و  تصویب  طراحی،  به 
مجاز  فروش  مراکز  به  سم  توزیع  و  واردات 
اقدام کند؛ به نحوی که فروش و عرضه انواع 
سموم دفاع آفات نباتی در این شبکه و تحت 

شود. انجام  محققان  نظر 
مصوبات  قرائت  از  دیگری  بخش  در  جنیدی 
گفت:  وزیران  هیات  جلسه  چهاردهمین 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
ابالغ  از  ماه  سه  مدت  طی  است  مکلف 
معدنی  آب های  کلیه  طبقه بندی  مصوبه، 
منظور  به  را  مرغوبیت  نظر  از  آشامیدنی  و 
آگاهی عمومی مردم از رتبه سالمت آب های 

کند. اجرایی  آشامیدنی  و  معدنی 
مصوبه  از  ماه  سه  گذشت  با  کرد:  تاکید  وی 
هنوز در حوزه استان تهران شاهد رتبه بندی 
البته  نیستیم.  آشامیدنی  و  معدنی  آب های 
با  باشد،  داشته  مشکل  معدنی  آب  اگر 
آب های  اما  می شود  برخورد  آن  تولیدکننده 

باشند. رتبه بندی  دارای  باید  تایید  مورد 

زنانه شدن سالمندی در کشور

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: 
جمعیت زنان میانسال کشور 18 میلیون نفر است و این جمعیت در 
سال های آینده رو به فزونی می رود.دکتر محمد اسماعیل مطلق اظهار 
داشت: بر اساس سرشماری سال ۹0 از 75 میلیون و 14۹ هزار و 66۹ 
نفر جمعیت کل کشور، بالغ بر 37 میلیون و 244 هزار نفر یعنی نیمی از 
جمعیت کشور زن هستند.وی افزود: همه گروه های سنی زنان از دختران 
تا سالمندان نیازمند حمایت جدی برای ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی 
و سالمت هستند.وی بیان کرد: طبق بررسی های انجام شده، بیماری های 
ایسکمیک قلب و عروق و مغز و همه عوامل خطر و زمینه ای که منجر به 
بروز آنها می شود مانند دیابت، فشار خون و چاقی از اولویت های ویژه ای 
در سالمت زنان برخوردارند و از مهم ترین علل مرگ و میر زنان محسوب 
می شوند.مطلق گفت: در زنان ایران بار اصلی سرطان ها مربوط به سرطان 

پستان است. سرطان دهانه رحم نیز از اهمیت برخوردار است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: 
اگرچه مرگ و میر زنان در بعضی از گروه های سنی کمتر از مردان است، 
اما بر اساس بررسی ملی بار بیماری ها، زنان در مقایسه با مردان آسیب 
پذیرترند و ناتوانی های ناشی از بیماری های مزمن در آنها به مراتب بیشتر از 
مردان است.وی تصریح کرد: از بین بیماری های روان، افسردگی و همچنین 
سایر بیماری ها مانند بیماری هایی نظیر کمردرد و آرتروز، کم خونی و 
یائسگی اولویت های بیماری در زنان هستند. این بیماری ها در گروه های 
سنی مختلف زنان دارای رتبه های متغیر است. به عنوان مثال یائسگی و 
مشکالت ناشی از آن در گروه سنی 45 تا 60 سال رتبه دوم موربیدیته را 

به خود اختصاص می دهند.
  24 الی 30 مهرماه مصادف با هفته سالمت بانوان ایران است.

استفاده از محصوالت تراریخته 
اجتناب ناپذیر است

معاون غذا و داروی علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه اسم محصوالت 
تراریخته امروزه ترس برانگیز شده است، گفت: این در حالی بوده که استفاده 
از این محصوالت اجتناب ناپذیر است و اکثر این کشورها نیز به این مسئله 
توجه دارند.منان حاجی محمودی در کارگروه سالمت و امنیت غذای استان 
تهران در ارتباط با موضوع روغن پالم اظهار داشت: پالم یک نوع نیست و 
انواع مختلفی را به خود اختصاص می دهد؛ لذا از درجه خیلی خوب تا 

خیلی بد آن می تواند وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد واردات روغن پالم طی 10 سال 
گذشته در کشور افزایش یافته است افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت در 
کنترل ورود این روغن اقدامات زیادی انجام داده است و بر شفافیت استفاده 

از انواع روغن در محصوالت غذایی تاکید دارد.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی تهران با بیان اینکه روغن پالم در صنعت 
لبنیات، شکالت، کیک و کلوچه بیشترین استفاده ها را دارد گفت: برای 

صنایع مختلف سقف استفاده از این روغن تعیین شده است.
حاجی محمودی ادامه داد: روغن پالم هرچند که یک نوع روغن گیاهی 
است ولی به دلیل اینکه درجه اشباع آن زیاد بوده خطرات قلبی و عروقی 
برای فرد مصرف کننده به همراه دارد لذا تاکید شده که این روغن جایگزین 
روغن های سالمت محور نباشد.معاون غذا و داروی علوم پزشکی تهران در 
مورد محصوالت تراریخته گفت: اسم تراریخته ترس برانگیز شده در حالی 
که این محصوالت کاربردهای زیادی داشته و استفاده از آن اجتناب ناپذیر 
است و با توجه به افزایش جمعیت جهان در اکثر کشورها مورد استفاده قرار 
می گیرد. وی تصریح کرد: در کشور ما واردات محصوالت تراریخته منوط 
به تاییدیه سازمان غذا و دارو است و آزمایشگاه های معتبری در این زمینه 
اختصاص داده ایم و مردم نیز با استفاده از برچسب اصالت و ... می توانند از 
سالمت این محصوالت مطمئن شوند.حاجی محمودی خاطرنشان کرد: قرار 

شده که ذکر نام تراریخته در لیبل این محصوالت قرار داده شود.

 عصای سفید پرچم سفید نابینایان

ارتفاع کم علمک هاي گاز باعث آسیب دیدگي سر و صورت نابینایان 
مي شود.

رییس کمیته محیط زیست شوراي اسالمي شهر تهران همزمان با روز 
ترسیم  نیازمند  »روز عصاي سفید« گفت:  به  موسوم  نابینایان  جهاني 
تصویري جدید از این عزیزان در جامعه هستیم و بر این اساس، »عصاي 
سفید« باید به منزله پرچم استقالل نابینایان محسوب  شده و به همگان 
این آگاهي را بدهد که این گروه از شهروندان نیز مانند دیگر شهروندان، 
هنگام تردد در شهر از حقوق مدني برخوردارند.به گزارش پیام زمان  از 
روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، مهندس 
محمد حّقاني افزود: رانندگان خودروها موظفند با مشاهده نابینایي که با 
»عصاي سفید« در حال عبور از عرض خیابان است، توقف کنند و البته 
فراموش نکنیم نابینایان بهتر و بیشتر از افراد عادي، قوانین و مقررات عبور از 
معابر را رعایت می کنند و به عنوان نمونه، براي عبور از عرض خیابان صرفاً 
از خطوط عابر پیاده َرد می شوند.وي با اشاره به این که متأسفانه نابینایان، 
عالوه بر سطح زمین در ارتفاع نیز با موانع فیزیکی متعددی رو به رو هستند، 
اظهار کرد: به عنوان نمونه، ارتفاع کم علمک  هاي گاز، باعث اصابت سر و 
صورت نابینایان به این علمک ها و آسیب دیدگي آنها مي شود، چرا که 
نابینایان ناگزیرند هنگام عبور از پیاده روها و کوچه ها از کنار دیوار حرکت 
کنند.مهندس حّقاني با بیان این که در یکي دو سال اخیر، اقدامات خوبي 
مانند تجهیز کف ایستگاه هاي پر تردد مترو به مسیرهاي ویژه عبور نابینایان از 
سوي شرکت بهره برداري مترو و طراحي تابلوها و تعبیه نقشه راهنمای مسیر 
با خط بریل در خط یک بي آر تي از سوي شرکت واحد اتوبوسراني انجام شده، 
تصریح کرد: هر چند این حرکات امیدبخش در جهت مناسب سازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي براي نابینایان جاي قدرداني دارد اما تا رسیدن به نقطه 

مطلوب برای نیل به شهر دسترس پذیر، فاصله زیادي داریم.

امکان آپلود تصاویر اموال سرقتی 
در پلیس آگاهی

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا گفت: برای شهروندان در بستر 
اینترنت امکانی فراهم خواهد شد که بتوانند با استفاده از تعیین مشخصه و 
بارگذاری تصویر اموال، روند کشف و استرداد اموال سرقتی را تسهیل کنند.
سرهنگ رضا موذن دراین باره گفت: سارقان برای سرقت از منازل معموال 
اشیا کم حجم، قابل حمل و باارزش ریالی باال را مد نظر دارند که کمترین 
آثار را از خود به جای گذارند و در نهایت تبدیل اموال مسروقه به پول و 
نقدینگی سهل الوصول تر باشد.در گذشته دفترچه ای توسط پلیس و با 
همکاری شهرداری ها در بین ساکنان به ویژه شهر تهران توزیع می شد 
که امکان ثبت مشخصات کلیه اموال منزل، وجود داشت که در صورت 
سرقت، قابل پیگیری و رهگیری بود.معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر دیگر این دفترچه ها توزیع نمی شود، 
به  ها در گذشته  این شماره سریال  نگهداری  و  ثبت  خاطرنشان کرد: 
مالباخته برای رسیدن به اموالی که توسط پلیس از سارقان کشف شده بود، 
کمک شایانی می کرد.موذن با بیان اینکه پلیس ممکن است در شناسایی 
اموال مکشوفه که بخش عمده آن از بین رفتن برچسب مشخصات است 
دچار مشکل شود، افزود: پلیس مبارزه با سرقت آگاهی ناجا با توجه به فضای 
اینترنتی و مجازی که در دسترس همگان قرار دارد و با نگاه نرم افزاری در 
خصوص شناسایی اموال مالباختگان، دستورالعمل جدیدی را در دستور کار 
خود قرارداده و با راه اندازی آیکونی  در سایت پلیس آگاهی ناجا در خصوص 
شناسایی اموال مکشوفه و سرقتی، برای عموم در بستر اینترنت امکانی 
فراهم خواهد شد که بتوانند با استفاده از تعیین مشخصه و بارگذاری تصویر 

اموال، روند کشف و استرداد اموال سرقتی را تسهیل کنند.

خبرخبر

انجام  اقدامات  به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزیر 
در کشور  ایدز  بیماری  کنترل  زمینه  در  شده 
گفت: ماالریا نیز در کشور مهار شده است و در 

آستانه ریشه کنی قرار دارد.
اجالس  دومین  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
جهانی  صندوق  با  بهداشت  وزارت  مشورتی 
جمهوری  گفت:  ماالریا  و  سل  ایدز،  با  مقابله 
کاهش  برنامه  با  شده  موفق  ایران  اسالمی 
جامعه  در  هم  و  زندان ها  در  هم  که  آسیب 
اجرا می شود، انتقال HIV را در میان مصرف 
کنندگان تزریقی مهار کند، هر چند که مصرف 
تزریقی کماکان یکی از عوامل اصلی همه گیری 
HIV در کشور به شمار می رود، اما سهم دیگر 
عوامل انتقال HIV در کشور در حال افزایش 

است.
موج  به  ایران  سالمت  نظام  پاسخ  افزود:  وی 
پاسخی  مستلزم  که    HIV انتقال  جدید 
تکامل  است، در حال  فرابخشی  و  هماهنگ تر 
است؛ به طوریکه در یک سال گذشته فراوانی 
رفتاری  بیماری های  مشاوره  مراکز  به  مراجعه 
شده  انجام  آزمایش های  تعداد  برابر،  هشت 
ضد  درمان های  تحت  افراد  و  برابر  چهار 

ویروسی دو برابر شده است.
 160 همچنین  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 

ایدز  سرپایی  خدمات  برای  درمانگر  پزشک 
مرکز  با  شبکه ای  صورت  به  که  شدند  تربیت 
تحقیقات ایدز در تماس هستند، ادامه داد: در 
با  با حمایت صندوق جهانی مقابله  عین حال 
ایدز، سل و ماالریا، 13 قطب آزمایشگاهی در 
کشور با بهترین تجهیزات تشخیصی، مراقبتی 
شده  راه اندازی   HIV درمان  تاثیر  بررسی  و 
است. در عین حال برنامه کاهش آسیب و نظام 
مراقبت بیماری های آمیزشی بازنگری شد؛ به 
نحوی که تمام مراجعات از نظر HIV آزمایش 

شوند.
هاشمی همچنین اظهار کرد: چهارمین برنامه 
به  دادن  پایان  انداز  چشم  با  ایدز  کنترل 
همه گیری ایدز تا سال 2030 با اتخاذ رویکرد 
مسیر سریع، در برگیرنده اهداف ۹0-۹0-۹0 
است که در اسفندماه 13۹4 به تصویب شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی به ریاست رئیس 
جمهور رسید و انجام این اقدام به عنوان اولین 
نشانگر  راستا  این  در  ایران  در  منطقه  کشور 
و  تجربی  رویکردهای  تلفیق  به  ایران  تعهد 
مبتنی بر شواهد و با در نظر گرفتن مالحظات 

فرهنگی است.
مشارکت  با  همچنین  داد:  ادامه  هاشمی 
و سل،  ماالریا  ایدز،  با  مبارزه  جهانی  صندوق 

به  است؛  شده  مهار  کشور  در  ماالریا  بیماری 
طوریکه بروز سالیانه آن از 8000 مورد به 54 
مورد در سال گذشته رسیده است و ماالریا در 

ایران در آستانه ریشه کنی است.
شیوع  و  بروز  گفت:  همچنین  بهداشت  وزیر 
به طرز چشمگیری در کشور کاهش  نیز  سل 
این  زمینه  در  و مداخالت درمانی  است  یافته 
بیماری موثر واقع شده اند. هر چند که ما شاهد 
برخی بیماران مبتال به سل مقاوم به درمان از 
با  که خوشبختانه  همسایه هستیم  کشورهای 
ماالریا  ایدز،  با  مقابله  حمایت صندوق جهانی 
کشور  در  تشخیصی  پیشرفته  امکانات  سل  و 
فراهم شده و برنامه درمان سل مقاوم در 11 
قطب کشور ایجاد شده است و برنامه راهبردی 

کشوری را با توان باال پیگیری می کنیم.

از  ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  هاشمی 
بیماری های  به  دادن  پایان  برای  فرصت  این 
استفاده می کند  همه گیر در منطقه و جهان 
حوزه  در  جدید  پیشرفت های  مبنای  بر  و 
می خواهم  اجازه  سالمت  خدمات  مالی  تامین 
که پیشنهاد کنم تا یک قطب منطقه ای برای 
آموزش، حمایت و ترویج در حوزه سالمت به 
ویژه در حوزه سه بیماری ایدز، سل و ماالریا 
با پشتیبانی فنی، بین المللی و با همکاری در 
حوزه سرمایه گذاری در منطقه مدیترانه شرقی 

ایجاد شود. 
اسالمی  جمهوری  گفت:  همچنین  هاشمی 
بار  یک  تا  می شمارد  مغتنم  را  فرصت  ایران 
دیگر تعهد خود را برای پایان دادن به این سه 

همه گیری تا پایان سال 2030 اعالم کند. 

وزیر بهداشت اعالم کرد:

 تعهد ایران برای حذف 3 بیماری همه گیر
مهار ایدز در معتادان تزریقی

سالیانه  کنگره  سومین  و  سی  علمی  دبیر 
اشاره  با  ایران  روانپزشکان  علمی  انجمن 
دچار  ایرانی  جامعه  از  درصد   21 اینکه  به 
افراد  این  گفت:  است،  روانپزشکی  اختالالت 

نیاز به ارائه خدمات جهت درمان هستند.
محمد اربابی در نشست خبری سی و سومین 
روانپزشکان  علمی  انجمن  سالیانه  کنگره 
ایران، اظهار داشت: بر اساس مطالعات مختلف 
به  مبتال  ایرانی  جامعه  از  درصد   21 حدود 
ارائه  به  نیاز  که  بوده  روانپزشکی  اختالالت 
و  اضطراب  میان  این  در  دارند.  خدمات الزم 
افسردگی بیشترین اختالالت به شمار می رود.
جامعه  افراد  از  عمده ای  بخش  افزود:  وی 
روانپزشکی  اولیه در حوزه  به کمک های  نیاز 
داشته و پژوهش ها نشان داده در صورتی که 

مهارت های اولیه همچون جرأتمندی، ارتباط 
به  را  همدلی  و  خودآگاهی  نقاد،  تفکر  مؤثر، 
اختالالت  بروز  میزان  دهیم  آموزش  کودکان 
روانپزشکی به ویژه در حوزه اعتیاد به شدت 
سومین  و  سی  علمی  دبیر  می یابد.  کاهش 
روانپزشکان  علمی  انجمن  سالیانه  کنگره 
تخت های  اینکه  علیرغم  کرد:  اضافه  ایران 
داریم ولی خدمات  روانپزشکی در کشور کم 
برای  تخت  به  نیاز  بدون  می توان  مؤثری 
روان درمانی  مداخالت  که  داد  انجام  بیماران 
ساده و کوتاه مدت از جمله این خدمات است.

روانپزشکان  علمی  انجمن  کرد:  اضافه  اربابی 
ایران آمادگی دارد در جهت انجام این خدمات 
گام های مؤثری را بردارد البته حمایت بیمه ها 

در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

استراب و افسردگی بیشترین اختالالت روانی

از  پیشگیری  و  چشم  سالمت  برنامه  مدیر 
شیوع  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  نابینایی 
با  زابل  مشترک  مرز  در  تراخم  بیماری 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  گفت:  افغانستان، 
پزشکی منطقه مذکور، سریعا مداخالت الزم 

صورت می گیرد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  محمدی  فرزاد  دکتر 
متوجه  تازگی  به  ما  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
شدیم که موارد ابتال به بیماری تراخم خارج 
با  نوار مرزی مشترک زابل  از حد کنترل در 
افغانستان افزایش یافته است. به همین دلیل 
قرار  زابل،  پزشکی  علوم  دانشگاه  همراهی  با 

است موقعیت منطقه را تحلیل کنیم. 
از  پیشگیری  و  چشم  سالمت  برنامه  مدیر 

نابینایی وزارت بهداشت تصریح کرد: بر اساس 
انجام  گذشته  سال   15 در  که  پیمایش هایی 
شده، ایران در مرحله ریشه کنی تراخم قرار 
داشته  است، اما در عین حال به نظر می رسد 
این میزان ابتال به تراخم در منطقه، به دلیل 
به  باشد؛  داده  رخ  مرزی  بین  آلودگی های 

همین دلیل باید سریع تر مداخله کنیم.
وی ضمن بیان اینکه بررسی وضعیت منطقه 
بهداشت  وزارت  اولویت  در  سریع،  مداخله  و 
قرار  مذکور  منطقه  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
انجمن های  با  مذاکره  افزود:  است،  گرفته  
تامین  برای  نیز  بین المللی  فعال  غیردولتی 
کار  دستور  در  بیماری  این  داروهای  رایگان 

ما قرار گرفته است. 

شیوع »تراخم« در مرز کشور

این روزها بازار مد و لباس گرم است، از شلوارها 
ی پاره گرفته تا مانتوها پشت نویسی شده که 
بر تن جوانان می بینیم همه خبر از ولنگاری 
فرهنگی در پوشش را می دهد. شلوارهای نخ 
با  شده  نویسی  پشت  مانتوهای  تا  شده  نما 
پیام  تا  هستم”  ملکه  “من  جمله  از  عناوینی 

های زشت و مستهجن...
مد غربی چنان در خیابان های ایران در حال 
جوالن دادن است که از فرهنگ اصیل ایرانی 
خبری نیست. حس دیده شدن با مد این روزها 
های  ساپورت  از  کند  می  بیداد  جوانان  بین 
شده  نما  نخ  و  پاره  شلوارهای  تا  گرفته  تنگ 
که نشان از برهنگی غربی را دارد. در عجبیم 
چرا آنچه اروپا را جزء جهان توسعه یافته کرد 

مد نمی شود! 

سریال تکراری مد
در  کشور  در  که  است  سالی  چند  مد  سریال 
حال تکرار شدن است. از پوشیدن ساپورت و 
و  دختران  برای  ای   مانتوها شیشه  تا  چکمه 
و  جیب  ،شش  کوتاه  فاق  شلوارهای  پوشیدن 
هفت جیب تا تی شرتهای با نوشته های زشت 
امروز شاهد مدهای  اما  پسران  برای  و رکیک 
را  انتظامی  نیروی  دوباره  که  جدیدی هستیم 
دست به کار کرد!چندی پیش نیروی انتظامی 
از جمعآوری مانتوهای نامتعارف توسط پلیس 

و پلمب 825 واحد صنفی متخلف خبر داد. 
 متاسفانه تبلغ چنین پوششی از سوی برخی از 
هنرمندان بیشتر به  بحرانی شدن این معضل 
ولنگاری  و  فرهنگی  تهاجم  باز  و  زده  دامن 
اسم  آن  روی  بر  آنچه خودتان  هر  و  فرهنگی 
می گذارید سرتیتر اخبار داغ این روز ها شده 

است.

فرهنگ بیمار 
اگر  بود  نظامی  صورت  به  کردن  جنگ  قبال 
دیگری  کشور  با  دشمنی  و  کشوری خصومت 
از  را داشت؛  آن کشور  یا قصد تسخیر  داشت 
طریق لشکر کشی نظامی به آن کشور هجوم و 
یوروش می برد اما امروز طریقه جنگیدن هم 
مدرن شده است جنگ نرم  هجوم به اهداف 

فرهنگی یک کشور بدون لشکر کشی آن هم 
یکی  مد  توان گفت  از طرق  مختلف که می 

از آنهاست!
شبکه های اجتماعی و ماهواره ها و مانکن های 
بازارچه ها  سعی در تبلیغ  چنین پوشش های 
دارند همه وهمه نشان از فرهنگی بیمار را دارد 

که روز به روز بیمار تر می شود  .
*مدل غربی تا چه زمانی ؟

پارتی غربی ، فرار نخبگان به غرب ؛ مهاجرت 
غیر قانونی به غرب ، آرایش غربی بانوی شرقی، 
مد غربی در شرق تا چه زمانی غربی بودن را بر 

شرقی بودن ترجیح خواهیم داد؟!
و  ازخستگی  نشان  که  ای   پاره  شلوارهای 
برهنگی دارد آیا زیبنده تن جوان ایرانی است؟ 
باید به  تا چه زمانی برچسب جهان سومی را 

دوش بکشیم و مصرف کننده باشیم ؟!
زمانی که رسانه غربی چادر را از سر زن ایرانی 
نویسی شده  مانتو پشت  به جای آن  برداشت 
»من ملکه هستم« را به او هدیه کرد چه کسی 

مسئول و پاسخگو بود؟

شلوار پاره جان استواک مد جوان 
ایرانی

ایرانی  جوان  تن  بر  که  ای  پاره  شلواره  قصه 
مبنای  ؟  است  گرفته  نشات  کجا  از  است 
پیش  سال   15 به  پاره  شلوارهای  از  استفاده 
برمیگردد که یک جوان 18 ساله به نام جان 

خجالت  داشت  پارهای  شلوار  که  استواک 
میکشید به خیابان برود و به همین دلیل سه 
پاره  را  خود  شلوارهای  هم  دوستانش  از  نفر 
کرده و همراه او به خیابان رفتند. به این ترتیب 
شلوارهای پارهای که نماد فقر بود در جامعه 
حالی  در  شد.  تبدیل  اصلی  مد  به  اروپایی 
بیشتر  توجه کنیم  نیت آن  و  به بطن  اگر  که 
و  گرایی  تجمل  تا  کرد  می  معنا  را  همدردی 

ولنگاری فرهنگی !

پیام پادشاه انگلستان در خیابانهای تهران
روی  روزها  این  که  عبارتی  مخفف   »kcco«
هر  از  اگر  و  بسته  نقش  ایرانی  جوانان  لباس 
کدام از آنها معنای این پیام را بپرسید، شاید 
خیلی معنی آن را به درستی ندانند. قصه  از 
این قرار است که در زمان جنگ جهانی دوم، 
پوسترهای  انگلیس  دولت  تبلیغاتی  دستگاه 
طراحی  و توزیع کردند که در آنها پیغام هایی 
از طرف جورج ششم پادشاه این کشور، با هدف 
حال  در  سربازاِن  و  مردمان   به  دادن  روحیه 
جنگ حک شده بود. باالی این پوسترها هم به 
نشانه پادشاه انگلیس، عکس یک تاج سلطنتی 

طراحی شده است.
 مفاهیمـی کـه زیـر ایـن تاجهـا حـک شـده 
بـود عبـارت اسـت از: »آزادی در خطـر اسـت، 
بـا هرچـه مـی توانیـد از آن دفـاع کنیـد.« و 
»شـجاعت شـما، خوشـرویی شـما و ثبات قدم 

شـما بـرای مـا پیـروزی مـی آورد.«

تبعیت کور کورانه
مد  بینیم  می  ایرانی  جوان  تن  بر  امروز  آنچه 
نیست هر کدام از این لباس های پاره و پشت 
و  داشته  ای  تاریخچه  و  مفهوم  شده   نویسی 
مبدا  کشور  در  خاص  فرهنگی  از  برخواسته 
که مصرف  هر کشوردیگری  یا  ایران  در  است 
کنند این مد هستند معنایی ندارد جزءتبعیت 
کورکورانه؛ رنگ موی آبی که این روزها زیبنده 
گیسوان دختر ایران زمین شده است در کشور 
نماد  و  نشانه  هالیودی  های  فیلم  و  انگلستان 

نوع دیگری از زندگی است.
دراین میان مسئولین تا چه میزان می توانند  
به  را  فرهنگ  واردات  جلوی  اند  توانسته  یا 
کشور بگیرند؟ تا چه زمانی می توانند با جریمه 
نقدی و پلمب کردن اماکنی که این لباس ها 
را می فروشند برخورد کنند ؟! آیا گشت ارشاد 
و نیروی انتظامی راه حل درستی برای مقابله 
و برخورد با این آسیب پیش روی گرفته اند؟!

فرهنگ ایرانی در گذر زمان با شکاف طبقاتی 
دستخوش  و  شد  روبرو  نسل،  دو  بین  که 
انبوهی  با  امروزدر  .نسل  گرفت  قرار  تغییراتی 
با  لحظه  به  لحظه  است؛  روبروی  اطالعات  از 
تمام جهان در ارتباط است جوان امروز جوان 
جهانی است. فرهنگ و هر آنچه که دستخوش 
نشده  نهادینه  دراو  اگر  است  گرفته  تغییرقرار 
که  چرا  شود،  می  روز  به  ثانیه  به  ثانیه  باشد 
آنچه باید در او نهادینه شود در او نشده است 
تسبیح  یک  اروپایی  جوانان  به   اگر  برعکس 
بدهیم  و بگویم این تسبیح را به گردن خودتان 
را  آن  چرایی  و  فلسفه  که  زمانی  تا  بیاندازید 

ندانند محال است چنین کاری انجام دهند.
پاره  شلوار  پوشیدن  در  تنها  ما  تقلید  صرفا 
در  ما  نیست  شده  نویسی  پشت  مانتوی  و 
غذا  و  کردن  ازدواج  کردن  زندکی  سبک 
خوردن و... در حال تقلید از زندگی اروپایی 
می  نقلید  چرا  دانیم  نمی  ما  اینکه  هستیم 
نمی  تقلید  ندانسته  اروپایی  جوان  و  کنیم 
کند جای تاسف دارد یا شادی؟ خود سوالی 
مشغول  خود  به  را  ها  ذهن  که  است  بزرگ 

کرده است. 

پوشش های خسته

 شلوار پاره جان استواک؛ مد جوان ایرانی
*محبوبه اشرفی پیمان

خدمات  »دفاتر  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
سالمت« را عرضه کننده خدمات بهداشتی، درمان 

، دارویی و غذایی در آینده نزدیک اعالم کرد. 
دکتر علی اکبر سیاری در گردهمایی تعامل دفاتر 
خدمات سالمت با دانشگاه های علوم پزشکی استان 
تهران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: 
دولت  سال  هشت  طی  سالمت  حوزه  کارکنان 

گذشته دو برابر شدند  ودولت یازدهم هم تصمیمی 
نداشت کارکنان را زیاد کند، پس یا باید خدمات 
خصوصی  بخش  از  باید  یا  نمی دادیم  توسعه  را 
برای اجرای برنامه ها کمک می گرفتیم. لذا توسعه 
خدمت با کیفیت بهتر بدون افزایش کارکنان دولت 

راهکاری بود که در این طرح دیده شده است.
وی افزود: مسئولیت اثبات سالم بودن خدمات یا 
کاال بر عهده دولت بود که باید ثابت می کرد کاال 
یا خدماتی که عرضه می شود، سالم است و آسیب 
طرح  با  روند  این  نیست.  مردم  به سالمت  رسان 
جدید معکوس شد. یعنی واحد عرضه کننده کاال یا 
خدمت باید ثابت کند که کاال یا خدمتی که عرضه 
می کند، سالم است. حاال اگر آن مرکز خودش نمی 

تواند این کار را انجام دهد و کارها تخصصی شده 
است، این همه فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، باید 
سیستمی ایجاد می شد که این کار را انجام دهد و 
تولید کننده کاال یا خدمت این خدمت را برای اثبات 

سالم بودن محصولش خریداری کند.
وی افزود: بنابراین دفاتر خدمات سالمت به وجود 
آمد تا واسطه شود بین فروشنده کاال و خدمات و 
دریافت کننده خدمات. این واسطه نیاز به ابزار و 
آموزش و قانون و ضوابط داشت که این چارچوب ها 
را طی یکسال و نیم تالش همکاران ما ایجاد کردند، 
به طریقی که هم برای اصناف و هم برای دفاتر و 

ممیزان وهم برای دولت مشکلی ایجاد نکند.
خدمات  »دفاتر  هم  آن  عنوان  گفت:  سیاری 

انتخاب شد که فقط مربوط به حوزه  سالمت« 
بهداشت عمومی نمی شود و خدمات دیگری هم به 
این ها اضافه خواهد شد. این دفاتر در سه حوزه غذا 
و دارو، درمان و بهداشت به مردم در آینده خدمت 

رسانی خواهند کرد.
به  بستگی  موضوع  این  البته  داد:  ادامه  سیاری 
شود  انجام  درست  کار  اگر  دارد،  دفاتر  عملکرد 
ماموریت های جدید هم به دفاتر اضافه خواهد شد. 
اگر درست انجام نشود ممکن است کارتان محدود 
هم بشود. ما فرض را بر این گذاشتیم که افرادی 
بلدند و می خواهند  انگیزه دارند و کار را  آمده اند 
خدمت کنند و با تکنولوژی مناسب و قیمت مناسب 

عرضه کنند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

ارایه خدمات درمانی از سوی
 »دفاتر خدمات سالمت«
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حصر وراثت
زهرا کرد به شماره شناسنامه 5103 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده 
۹50550/8/۹5 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول کردبه شماره شناسنامه ۹۹۹۹ در تاریخ ۹5/1/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- زهرا کرد ش ش  5103 تاریخ تولد 1338   صادره از تهران  نسبت به متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست  با  اینک  ندارد  خواهر ومرحوم ورثه دیگری 
تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  در  حسبی  امور  قانون   361 ماده  بااستناد  را  مزبور 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
۱۱۰/۸۲۵۲۹   رییس شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱ تهران 

 دادنامه
پرونده کالسه ۹20۹۹80213400384شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره۹50۹۹70213400۹72
خدابخشی  مجید  آقای  وکالت  با  توفیق  فرزند  درآباد  زاویه  مجید  خواهان:آقای 

فرزند محمد
خواندگان: آقای بهرام خان عرب چوبدار فرزند مشهدی عباسعلی با وکالت آقای 
سید محمد موسی زاده کیوی فرزند مسلم وخانم گل بهار حیدری ومجتبی عرب 
چوبدار وخانم جهان عرب چوبدار وخانم سمیه عرب چوبدار ومصطفی عرب چوبدار 

واسحاق عرب چوبدار ومحمد علی عرب چوبدار وخانم قمر تاج عرب چوبدار
خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و تخلیه  

رای دادگاه
خدابخشی  مجید  آقای  وکالت  با  درآباد  زاویه  مجید  آقای  دعوی  خصوص  در 
جزء  مغازه  باب  یک  تخلیه  بخواسته  چوبدار  عرب  خان  بهرام  آقای  طرفیت  به 
پالک ثبتی 381۹5/23۹8 واقع در بخش ده تهران ومطالبه خسارت دادرسی با 
توجه به محتویات پرونده که پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان تشکیل 
جلسه که با حضور وکالء طرفین منعقد شده وارجاع امر به کارشناسی در اثناء 
وخانم  آقایان  نامبرده  وراث  و  نموده  فوت   ۹2/3/۹ مورخ  در  خوانده  رسیدگی 
تاج  قمر  و  سمیه  وخانم  وجهان  واسحاق  علی  ومحمد  ومصطفی  مجتبی  ها 
دعوت  رسیدگی  وجهت  معرفی  حیدری  بهار  گل  وخانم  چوبدار  عرب  همگی 
وپیشه  کسب  حق  تعیین  خصوص  در  کارشناس  نظریات  به  توجه  با  اند  شده 
رفین  ه  استباابالغ  کرد  تعیین  ریال   3/600/000/000 مبلغ  به  که  وسرقفلی 
شهرداری  از  ونوسازصادره  خب  پروانه  وباتوجه  موثر  اعتراض  از  ماندن  مصون 
خواهان  خواسته  پرونده  محتویات  وسایر   ۹/2/14 17008488۹مورخ  شاره  ب 
ومستاجر  موجر  روابط  قانون   15 ماده  یک  بند  مستند  تشخیص  وثابت  ورد  را 
مصوب 1356 ومواد 51۹/515/1۹8 ق آ د م حکم به محکومیت خواندگان به 
به  وسرقفلی  وپیشه  کسب  حق  دریافت  قبال  در  خواسته  موضوع  پالک  تخلیه 
صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  وپرداخت  ریال   3/600/000/000 مبلغ 
قطعی  حکم  ابالغ  تاریخ  از  ماه  سه  ظرف  است  مکلف  خواهان  دارد  می  واعالم 
نسبت پرداخت مبلغ تودیع آن به حساب سپرده اقدام نماید خواندگان نیز مکلف 
هستند ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب وپیشه نسبت به تخلیه ملک اقدام 
نمایند  رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می 
باشد.ودر مورد آقای مجتبی عرب چوبدار حضوری وظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۲۵ رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی: ۹4/12/24

شماره پرونده: 76۹/1/۹4
شماره دادنامه: 0081-۹5  مورخ ۹5/1/22

مرجع رسیدگی: شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تهران
خواهان: محرم فرخی

خوانده: رضا خانی
خواسته ها: مطالبه 40500000 ریال وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه

گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

خانی  رضا  به طرفیت  رضا  فرزند  فرخی  محرم  آقای  دعوی خواهان  در خصوص 
بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون وپانصد هزار ریال وهزینه دادرسی وتاخیر تادیه 
به این شرح که خواهان برابر دادخخواست تقدیمی وبا ارائه مستندات انتقال حساب 
بابت پیش فاکتور تقدیمی  عنوان داشت معادل مبلغ خواسته به حساب خوانده 
فاکتور خواستار  اقالم  تحویل  از  ایشان  استنکاف  به  توجه  با  کرده حال  پرداخت 
صدور حکم به خواسته اعالمی است خوانده نیز علی رغم ابالغ به نحو نشر آگهی 
ادعای  یا مدرکی که موید خالف  از حضور در جلسه دادرسی خودداری والیحه 
خواهان باشد ارسال نداشت لذا با توجه به شرح فوق ومستندات ابرازی واینکه در 
پرداخت ظاهر عدم تبرع است وبا جلب نظر مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص ومستندا به ماده ۹ قانون شورای حل اختالف ومواد 522/51۹/1۹8 
ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهل میلیون وپانصد هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه وجه مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 
۹2/8/13 تا تاریخ وصول واجرای حکم برابر نرخ تورم بانک مرکزی وهزینه دادرسی 
به میزان یکصد وهفتاد هزار ریال در حق خواهان صادر واعالم می دارد. رای صادره 
غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف20روز 

دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۲۸ قاضی شعبه اول مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹80213401173شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره۹50۹۹70213401044
عبدالهی  مرضیه  خانم  وکالت  با  حسین  فرزند  پیروزفر  سعید  خواهان:آقای 

فریزهندی فرزند مصطفی وخانم الهه پیروزفر فرزند حسین
خوانده: آقای بهلول حبیبی فرزند رستم

خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه وجه بابت...  
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای سعید پیروزفر با وکالت خانم مرضیه عبدالهی فریزهندی 
مبلغ  مطالبه  بخواسته   حبیبی  بهلول  آقای  طرفیت  به  پیروزفر  الهه  وخانم 
تعهدات  انجام  در  تادیه  تاخیر  بعلت  وارده  خسارت  بابت  از  ریال   136000000
به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه لغایت اجرای حکم تنظیموتقدیم دادگاه 
نموده ودر ایضاح خواسته مرقوم داشته مبلغ خواسته از خوانده طلب داشته لکن 
به رغم مراجعات مکرر اقدامی جهت استیفاء دین به عمل نیاورده ودین خویش 
راادا ننموده است خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته از اینرو دعوی مصون از 
ایراد واعتراض موثر باقی مانده است دادگاه با توجه به مراتب فوق رونوشت قرارداد 
استیفاء  عدم  بیانگر  نیز  دادخواست  وتقدیم  منضمات  سایر  واستشهادیه  فیمابین 
وجه خواسته می باشد از اینرو دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص ومستندا به 
مواد 57/230/226/221/21۹/10 12 قانون مدنی 522/51۹/1۹8 ق آ د م حکم 
خواسته  اصل  بابت  ریال   136000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
تاریخ  از  نیز  تادیه  تاخیر  قانونی وخسارت  تعرفه  مطابق  دادرسی  بعالوه خسارت 
تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی صادر واعالم می گردد اجرای حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط 
اجرا توسط دایره اجرای احکام می  به محاسبه ودریافت هزینه دادرسی درزمان 
باشد رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۲۳ رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران

 آگهی در خواست گواهی حصر وراثت 
خانم صدیقه لسان صدق فرزند محمد به شرح در خواستی که بشماره 4/۹5/364 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  خواست صدور  در  گردیده  ثبت  را  شو  این 
داشته که فاطمه مظاهری فرزند عباس به شماره شناسنامه 4328 صادره از تیران 
و کرون در تاریخ 13۹4/12/17 در اقا متگاه دائمی خود شهرستان تیران و کرون 

فوت نموده و وراثه / حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
تولد  سال  بهشهر  از  صادره   106 ش.ش  محمد  فرزند  صدق  لسان  اکبر  علی 

1337/2/10 نسبت با متوفی پسر 
تولد  سال  بهشهر  از  صادره   11036 محمد ش.ش  صدق  لسان  حسین  2محمد 
فرزند محمد ش.ش  لسان صدق  اصغر  با متوفی پسر 3علی  133۹/6/13 نسبت 

80۹ صادره از بهشهر سال تولد 1333/8/21 نسبت با متوفی پسر 
تولد  سال  بهشهر  از  صادره   488 ش.ش  محمد  فرزند  صدق  لسان  4معصومه 
134۹/۹/2 نسبت با متوفی دختر متوفی 5صدیقه لسان صدق فرزند محمد ش.ش 
 6 متوفی  دختر  متوفی  با  1330/1/21نسبت  تولد  سال  اصفهان  از  صادره   13۹
عصمت لسان صدق فرزند محمد ش.ش 27744 صادره از اصفهان سال تولد 4/1/ 

1326 نسبت با متوفی دختر متوفی 
وال غیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف۹۵۰۵۲۴  

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای موسی علیمردانی باتسلیم یک برگ فرم استشهادمحلی فقدان سندمالکیت 
دانگ  شش  هستندسندمالکیت  مدعی  دفترخانه258دزفول  امضاءشده  گواهی 
پالک1541/2637بخش سه دزفول ذیل ثبت47461صفحه41275دفتر345بشماره 
گردید،مفقودشده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  نامبرده  مسلسل7۹411۹بنام 
جهت  نوبت  یک  برای  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آئین  است.لذامستندبه 
ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  میشودتاهرکس  آگهی  عموم  اطالع 
نزدخودباشدظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراعتراض خودراکتبابه این اداره تسلیم 
نمایددرغیراینصورت پس ازانقضاء مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی 

بنام مالک صادرخواهدشد.
تفرقی-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک دزفول

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه :۹500145

بدهکار   61 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  ساکان  مصطفی  به  بدینوسیله 
پرونده کالسه 13۹504013446000135/1 که برابر چک صادره از سوی شما 
به شماره 1372/537141/17 برعهده بانک ملت به آقای ابراهیم رجب زاده مبلغ 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال   116/500/000
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر  و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک ماکو

ابالغ
کالسه پرونده:487/2/۹5 

 وقت رسیدگی: ظرف یک هفته
 خواهان:میر حمداله تقی زاده 

خوانده: علی اکبر شمس 
خواسته :دستور تخلیه

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه سوم شورای حل 
بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  کریم   رباط  مرکزی  اختالف 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا  و به تجویز 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  نامه  آئین  قانون   73 ماده 
کثیراالنتشارآگهی میشود . ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مهلت مقرر 
و  دادخواست   دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دفترشورا  به 
ضمائم را دریافت   نماید ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند 

.1351/م الف
دبیر خانه حوزه سوم  شورای حل اختالف رباط کریم

نامه صادره 
در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  راستای  در  احتراما 
روزنامه رسمی متهم به اسامی آقای حسن پاسیار فرزند موسی به اتهام تحصیل 
از  ماه  یک  محمدرضا  فرزند  دالوند  مرتضی  آقای  شکایت  موضوع  مسروقه  مال 
شعبه  این  در  دفاع  آخرین  اخذ  و  دفاع  اتهام  تفهیم  جهت  آگهی  نشر  تاریخ 

احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی. 

آگهی تغییرات
شرکت   ۹3/10/14 مدیره  هیئت  و  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  باستناد 
شناسه  به  37۹فارسان  ثبت  شماره  خاص(به  )سهامی  گوجان  ساز  محکم 

ملی1086132641۹ تغییرات زیر حاصل گردید.
1 – آقای کیان عباسی به کد ملی 467۹3130۹۹ به سمت مدیر عامل و عضو 
رئیس  به سمت  ملی 467۹760532  کد  به  پیوند  یعقوب  آقای  و  مدیره  هیئت 
هیئت مدیره و آقای پرویز عباس زاده به کد ملی 1374281115 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
بانکی اعم از چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد 
بازرس اصلی و  الهام جهانبازی به کد ملی 467۹00۹381 به سمت  – خانم   2
آقای کرم نجفی به کد ملی 467۹536۹26 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند 
پیام زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده  – روزنامه کثیراالنتشار   3

است .
رئیس ثبت اسناد و امالک فارسان  - خدارحم عسگری

آگهی حصر وراثت
پرونده کالسه  به شرح  بشماره 2136  دارای شناسنامه  آذر  اصغری  فاطمه  خانم 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این   ۹5-7۹8
که شادروان روح اله فرجی ینگجه مال محمد حسن به شماره شناسنامه 704 در 
تاریخ ۹5/7/12 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1-امیررضا فرجی ینگجه مال محمد حسن به ش ش 14521۹3241 فرزند روح 

اله پسر متوفی
2-فاطمه اصغری آذر به ش ش 2136 فرزند اسداله زوجه متوفی

3-عارفه ندیمی ینگجه به ش ش 722 فرزند نجاتقلی مادر متوفی
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر 

خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   305 شماره  شناسنامه  دارای  علیزاده  بهمن  آقای 
484/۹5 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادوران نوروز علیزاده بشناسنامه 18 در تاریخ ۹4/6/13 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به ...
1-بغداد فکری به شماره شناسنامه 165 متولد 1337 همسر متوفی
2-لیال علی زاده به شماره شناسنامه 242 متولد 1347 دختر متوفی

3-مهناز علی زاده به شماره شناسنامه 243 متولد 1347 دختر متوفی
4-زینب فوت شده 53/65

5-محمدحسین علی زاده به شماره شناسنامه 272 متولد 1351 پسر متوفی
6-بهمن علی زاده به شماره شناسنامه 305 متولد 1354 پسرمتوفی

یک  پی  در  پی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه ۱۴ شورای حل اختالف ماکو

متن آگهی

توجه  با  المکان  مجهول  فعال  موسی  صید  فرزند  بابوس  علی  آقای  بدینوسیله 
دادگاه متهم است  این  پرونده کالسه 456/104/۹5/ک 2 کیفری  به محتویات 
شکایت  موضوع  بالمحل  چک  صدور  و  امانت  در  خیانت  و  غیر  مال  فروش  به 
در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  غیره  و  والیزاده  تورج 
تاریخ 13۹5/8/26 ساعت 08:30 صبح مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین 
وقت  در  نامبرده  تا  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  در  نوبت  یک  کیفری  دادرسی 
مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در 
صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 406 قانون صدور الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد – سعید سهرابی چگنی. 

روش های فوری برای عایق کردن پنجره برای 
روزهای سرد 

با آمدن فصل سرد آماده شدن برای جلوگیری از ورود سرما به فضای داخلی 
ضروری است و باید روش هایی برای عایق کردن درب و پنجره اجرا کرد.
در این مقال، روش های خانگی برای عایق کردن درب و پنجره برای فصل 

سرما به شما معرفی می کنیم:
 

پوشاندن درز درب و پنجره
یکی از راه های ورود سرما به داخل درزهای پنجره و درب خانه است. 
موردی که در مورد درب وجود دارد و موجب نگرانی می شود، این است 
 که درب به علت اینکه در آستانه ورود و خروج قرار داشته و باز و بسته
 می شود، سرمای زیادی از این طریق را وارد فضای داخلی خانه می کند. 
از مواد مخصوص پالستیکی استفاده کنید تا درزهای باز کنار درب و پنجره 
را پر کند. درزگیر وینیل و رزینی با دوام هستند، هزینه زیادی ندارند و در 

پایان فصل سرد به سادگی می توان آنها را حذف کرد.
خانه هایی که پنجره های قدیمی دارند، اغلب با مشکل ورود سرما روبرو 
 هستند. برای اینکه از ورود هوای سرد به داخل خانه جلوگیری کنید، از
 فوم های درزگیر استفاده کنید و آن را در چهار طرف پنجره نصب کنید. 
زمانی که از فوم استفاده می کنید، به علت ویژگی فشرده شدن می تواند 
 قسمت درز پنجره را به خوبی پر کرده و آن را همچنان بسته و قفل نگه دارد.

قرار دادن شیء پشت درب و پنجره
روش دیگری که برای عایق کردن درب و پنجره وجود دارد، این است 
 که شیء پارچه ای، کشیده و توپری را در پایین درب و پنجره قرار دهید.
 می توانید از نوعی که حالت دکوراتیو داشته باشد استفاده کنید ولی این 
شیء از ورود هوا از درز پنجره و درب به داخل جلوگیری می کند. این روش 
به دلیل اینکه نصب نمی شود، با آمدن گرما به سادگی می تواند حذف شود.

 
 پرده دوالیه و چند الیه

برای جلوگیری از ورود سرما از طریق پنجره روشی ساده این است که از 
پرده دوالیه یا چندالیه استفاده کنید. تنها کافی است یک الیه پارچه به 
زیر پرده ای که در حال حاضر نصب شده، وصل کنید. استفاده از روش 
پرده چندالیه بسیار ساده است و نیازی به هزینه زیادی ندارد. حتی از این 
روش برای تنوع دادن و تغییر دکوراسیون خانه خود هم می توانید استفاده 
کنید. بر اساس میزان سرمای منطقه زندگی خود می توانید تعداد الیه ها را 

 افزایش داده و یا از جنس پارچه های ضخیم تری استفاده کنید.
پالستیک در جلوگیری از ورود سرما

در کنار روش هایی که گفته شد، استفاده از پالستیک مخصوص برای 
جلوگیری از برودت توصیه می شود. پالستیک را بیش از ابعاد پنجره ببرید 
و آن را با نوار چسب های محکم به اطراف قاب پنجره بچسبانید. با استفاده 
از سشوار، پالستیک را گرم کنید تا جمع شده و چروک شود و به خوبی 

 به پنجره بچسبد.
کرکره و سایبان پنجره

در برخی از روش های عایق کردن درب و پنجره در فصل سرد، دکوراسیون 
 و زیبایی خانه هم مد نظر قرار می گیرد. برای زیبایی پنجره خانه خود 
 می توانید از کرکره و سایبانهای مخصوص استفاده کنید. زمانی که از 
سایبان های حفره ای در جلوی پنجره استفاده کنید، از هدر رفت گرما 
جلوگیری کرده و باد سرد پاییزی و زمستانی تاثیری در سرمای خانه نمی 
گذارد. این سایبان و کرکره به سادگی نصب می شوند و حس خوبی به 

فضای داخلی خانه می دهد.

روزهای  در  شهرها  تمام  هوای  و  حال 
بود  مقدس  و  معطر  آنچنان  گذشته، 
و  فضا  آن  از  توان  می  سخنی  کمتر  که 
و  زمین  روی  در  اما  کرد؛  بیان  معنویت 
معابر، حال و هوای دیگری حکمفرما بود 
مردمی  سخاوِت  از  دور  به  متأسفانه  که 
است که اینچنین حرمت بعضی روزها را 
نگاه می دارند و اما حرمت بعضی شغل ها 

را نادیده می گیرند...
نذورات  پخش  آمار  گذشته،  روزهای  در 
برزنی،  و  کوی  هر  در  و  بود  باال  بسیار 
قیمه  و  آش  تا  گرفته  شربت  و  چای  از 
معطِر  هوای  و  حال  از  نشان  قورمه،  و 
کنارش،  در  اما  داشت؛  اکرام  و   اطعام 
 زباله هایی که در هر قدم بر روی زمین، دیده
 می شد، نموِد واضحی بود از عدِم فرهنگ 

در پذیرایی از دسته های عزاداری.
نکردِن  رها  به  استانی  مردم  توجه   عدم 
زباله ها در معابر، موضوعی است که هر ساله 
مطرح می شود و این فرهنگ هنوز گسترش 
این  بیان  این  با  هرکس  و  است  نکرده  پیدا 
از  غیر  شغلی  مگر  شهر،  پاکبانان  که  موضوع 
در  که  کنند  می  موظف  را  خود  دارند!  این 
از  غافل  کنند؛  پرت  را  خود  ظروف  هرجایی 
هم  ها  شغل  بعضی  برای  روزها  این  اینکه 
که کسانی  فکر  به  و  داشت  نگاه  حرمت   باید 
باید شهری را تمیز کنند،   ساعت ها خمیده 

بود.
تعداد مراسمات عزاداری در روزهای تاسوعا، 

باال  همیشه  محرم،  دوم  دهه  در  و  عاشورا 
ولی  ایم  بوده  نذورات  افزایش  شاهد  و  بوده 
از  استفاده  حجم  افزایش  با  میان،  این  در 
و  مردم  از  هیچیک  مصرف،  یکبار  ظروف 
مسئوالِن برگزاری هیات های عزاداری، توجه 
 درخور و شایسته ای را برای جمع آوری این 
زباله ها ندارند و آنها را در معابر و جوی ها 

می کنند. رها 
با  که  بودیم  شاهد  هیآت،  از  بسیاری  در 
از طرف سازمان  استاندارد  توزیِع کیسه های 
مصرف  محِل  در  ظروف،  از  بسیاری  پسماند؛ 
در همان کیسه ها جمع آوری می شد اما این 

 موضوع، مختص به چند هیأت بود و در بیشتر 
خیابان ها، اثری از این نوع نگاه برای ظروف 

نذری و جمع آوری آن وجود نداشت...
بر  نظارت  و  هماهنگی  »مدیر  میان،  این  در 
کرد:  بیان  کرج،  شهرداری  شهری  خدمات 
شهرداری  پاکبان  نیروهای  عادی  روال  طبق 
نفر  30 تا   25 متوسط  طور  به  که   کرج 

انجام نظافت و پاکسازی شهر را  باشند،   می 
دارند  عهده  به  شهرداری  مختلف  مناطق  در 
این شب  امور در  افزایش حجم  به  با توجه  و 
در  وی  معاون  و  شهردار  تدبیر  با  ویژه،  های 
اضافه  نیروها  تعداد  به  حوزه خدمات شهری، 

پایانی  های  اساس طی شب  همین  بر  و  شد 
به  نیرو  نفر  هفت  تعداد  محرم،  ماه  اول  دهه 

نیروهای فعال در مناطق افزوده شد.«
تعداد  افزایش  گرفتن  نظر  در  با  اثنا  این  در 
از  شهری  منظر  همچنان  اما  ها،  پاکبان 
آلودگی های بصری رنج می برد و در بسیاری 
روی  بر  ها  زباله  هنوز  ها،  خیابان  و  معابر  از 
بافت  از  جدای  که  است  مانده  باقی  زمین 
شهر  بر  عزاداری  مراسم  از  بعد  که  نازیبایی 
محیطی  زیست  لحاظ  از  است،  گذاشته  باقی 
هم، دارای عوارض می باشد؛ چنانکه اکثریت 
و  آثار  که  گذارند  می  صحه  موضوع،  این  بر 
سال  سال های  تا  پالستیکی  ظروف  عوارض  
بهداشت  بر  و  می ماند  جای  بر  طبیعت  در 
نامطلوبی  مضرات  و  اثرات  جامعه،  عمومی 
جای  بر  شهروندان  فردی  سالمت  بر   نیز 

می گذارد .
قابل ذکر است، ایران جزو یکی از 10 کشور 
بار  یک  ظروف  از  استفاده  در  دنیا  نخست 
در  که  شود  می  محسوب  پالستیکی  مصرف 
این میان، فرهنگی الزم است که عدم استفاده 
از ظروف یکبار مصرف و غیراستاندارد، نهادینه 
گردد و از طرف مسئولین ذیربط، جمع آوری 
خطرناک  های  بیماری  انواع  بروز  از  تا  شود 
اجتماع  سالمت  و  شود  جلوگیری  جامعه  در 
به مخاطره نیفتد و بعد از مراسم هایی مانند 
روزهای تاسوعا و عاشورا، تا مدت های مدید، 
شاهد عوارض زیست محیطی و مخرِب آن بر 

کالبد جامعه نباشیم...

معابر ناپاک در تقابل با حال و هوای پاک راه هایی برای اجتماعی
 شدن کودک

از  توانید  می  فرزندتان  شدن  اجتماعی  برای 
های  مهارت  بگیرید  کمک  موثری  راهکارهای 
از  و  بیاموزید  فرزندتان  به  را  شدن  اجتماعی 
با  جمعی  دسته  های  بازی  در  بخواهید  آنها 
یادگیری  کنند  شرکت  خود  ساالن  و  همسن 
امکانپذیر  ارتباطی  های  بازی  با  بازی  قوانین 
خواهد بود اگر می خواهید فرزندتان از اجتماع 
گریزان نباشد بهتر است وی را در مکان های 
عمومی و در جمع دوستان و آشنایان شرکت 

دهید تا دوستان بیشتری پیدا کند.
ابراهیم غفاری حق روان شناس و جامعه شناس، 
اظهار داشت: کودک با انجام بازی های متنوع 
تجربه  را  شدن  اجتماعی  مختلف  سطوح 
می کند که نخستین سطح آن به تنهایی بازی 
و  اشیاء  دستکاری  طوریکه  به  است،  کردن 
بازی با اسباب بازی هایش باعث افزایش حس 

استقالل و خود باوری در وی می شود.
وی تصریح کرد: انجام بازی های موازی سبب 
سهیم شدن در فضای بازی کودکان با یکدیگر 
طور  به  شود،  می  بازی  قوانین  یادگیری  و 
و  نشسته  هم  کنار  یا  نزدیک  کودک   2 مثال 
انجام  جداگانه  به صورت  را  خود  بازی  هریک 

می دهند.
غفاری حق اضافه کرد: در بازی های ارتباطی، 
کودکان با یکدیگر تعامل دارند، به این معنا که 
و  کنند  می  استفاده  هم  با  را  ها  بازی  اسباب 
حتی ممکن است آن ها را به هم قرض بدهند، 
آغاز  ها  بازی  نوع  این  سالگی   3 از   معماًل 

می شود.
کرد:  بیان  پایان  در  روان شناس   این 
لحاظ  از  را  کودک  مشارکتی  های  بازی 
درباره  و  کند  می  درگیر  هیجانی  و  اجتماعی 
اینکه  با  دهند،  می  نظر  بازی  وسیله  و  نوع 
قواعد بازی را نمی دانند ولی هر یک به نقش 
در  مهمی  نقش  امر  این  دارند،  آگاهی  خود 
می  کودکان  و  دارد  اجتماعی  مهارت  آموزش 
قواعد  و  یکدیگر  های  خواسته  به  که  آموزند 
وسایل  اجازه  بدون  و  گذاشته  احترام  بازی 
همدیگر را برندارند و اسباب بازی هایشان را با 

هم رد و بدل کنند.

گوناگونکودکانه

الهام آمرکاشی

به گفته محققان دانشگاه اینسبروک اتریش، میوه 
کامال رسیده انجیر که در آستانه خراب شدن باشد 
حاوی بیشترین میزان آنتی اکسیدان است. در ادامه 

به برخی فواید انجیر برای سالمت اشاره می شود.

 حفظ رطوبت پوست
خوردن انجیر کمک می کند تا پوست جوان و 
شاداب به نظر برسد. اسیدهای چرب اُمگا-3 موجود 
در انجیر از پوست حفاظت می کنند؛ با عالئم پیری 
مقابله می کنند؛ و قرمزی مربوط به آکنه و سایر 
مشکالت پوستی ناشی از ترکیبات ضدالتهابی را 

کاهش می دهند.
کمک به هضم غذا و کاهش وزن

 انجیر منبع عالی فیبر رژیمی بوده که به هضم غذا 

و کنترل وزن کمک می کند. میزان فیبر باالی این 
میوه، آب را جذب می کند و دفع مدفوع را راحت تر 
می نماید. این میوه بهترین گزینه برای درمان یبوست 
است. همچنین وجود آنزیم موسوم به فیسین در 
انجیر قادر به متابولیز پروتئین به اسیدآمینه است که 

می تواند منجر به کاهش وزن شود.
 مقابله با سرطان پوست

 انجیر حاوی فیتوشیمیایی موسوم به »بنزآلدئید«، 
عنصر فعال موجود در عصاره آب این میوه، است 
که دارای قابلیت های مقابله با سرطان است. در 
منبع  انجیر  شد  مشخص   2012 سال  مطالعه 
خوب ترکیبات بیواکتیو نظیر فنولیک، کومارین 
تواند در درمان  اسیدهای چرب است که می  و 
باشد.  موثر  مالنوم  بجز  پوست  های  سرطان 
 بعالوه، انجیر حاوی کومارین های است که برای

 سرطان های پوست و پروستات مورد استفاده قرار 
می گیرد.

کاهش فشارخون
به  که  عنصری  است،  پتاسیم  غنی  منبع  انجیر 
کنترل فشارخون کمک می کند. پتاسیم می تواند 
تاثیرات منفی ناشی از نمک بر روی فشارخون را 
کنترل کند. بسیاری از افراد به قدرکافی میوه و 

سبزیجات مصرف نمی کنند اما میزان باالی سدیم 
در قالب نمک استفاده می کنند که می تواند منجر 
به کمبود پتاسیم شده و احتماال بروز فشارخون باال 

را به همراه دارد.
 محققان هشدار می دهند مصرف نمک موجب 
افزایش میزان سدیم خون شده و در نتیجه توانایی 
کلیه ها در دفع آب کاهش می یابد. این آب اضافی 

در بدن موجب افزایش فشارخون می شود.

فواید خوردن انجیر در کاهش وزن و فشارخون 
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دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 

اداره کل ورزش و جوانان
در محل سالن   16 مورخ 1395/0۸/12 ساعت  روز چهارشنبه  در 
اعضا شرکت دعوت می شود  کلیه  از  میگردد.  برگزار  اجتماعات 
حضور  جلسه  در  ذیل  موضوعات  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت 
بهمرسانند. در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می 
تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
-این مجمع عمومی با حضور دو سوم کل اعضای تعاونی رسمیت 

خواهد یافت.
دستور جلسه:

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش 
تعاون

2-طرح و تصویب و الحاق به بند ب ماده 12 )شرایط اختصاصی(
3-تغییر ماده 6 اساسنامه )محل اصلی تعاونی(

هیات مدیره

 دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹80213401181شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره۹50۹۹70213400754
خواهان:شرکت البرز ابزار با وکالت آقای علی چشمه کبود فرزند حاتم

خوانده: خانم ثریا قاسمی آقباش فرزند جهان
خسارت  ومطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  ومطالبه  چک  وجه  مطالبه  ها:  خواسته 

دادرسی 
رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت البرز ابزار با وکالت آقای علی چشمه کبود دادخواستی 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   100000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  
انضمام  به  پرند  شهر  شعبه  ملی  بانک  عهده   ۹3/25/8 مورخ   ۹072/82764۹
ثریا  بطرفیت خوانده خانم  را  اجرای حکم  لغایت  تادیه  وتاخیر  دادرسی  خسارت 
قاسمی آقباش تنظیم وتقدیم دادگاه نموده ودر ایضاح خواسته مرقوم داشته حسب 
چک موصوف که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده از خوانده طلب 
نیاورده  عمل  به  دین  استیفاء  جهت  اقدامی  مکرر  مراجعات  رغم  به  لکن  داشته 
ودین خویش را ادا ننموده است ودر جلسه دادرسی حضور نیافته دادگاه با توجه 
بر مدیونیت صادر کننده  دارنده داللت  ید  واینکه وجود چک در  فوق  مراتب  به 
ادای دین  از  استنکاف خوانده  از  نشان  پرداخت  دارد وصدور گواهینامه عدم  آن 
دارد استصحاب بقاء دین وتقدیم دادخواست نیز بیانگر عدم استیفاء وجه خواسته 
وارد  را  اینرو دادگاه دعوی مطروحه  از  تر می سازد  را متقن  استوارتر ودعوی  را 
تشخیص ومستندا به مواد 320/313/310 قانون تجارت 1257/228 قانون مدنی 
استفساریه موضوع  وقانون  م  د  آ  قانون مسئولیت مدنی 522/51۹/1۹8 ق   2/1
تبصره 2 قانون اصالحی قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته وبعالوه خسارت دادرسی مطابق تعرفه 
بر  حکم  اجرای  لغایت  سررسید چک  تاریخ  از  نیز  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی 
مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی صادر واعالم می گردد اجرای 
حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به محاسبه ودریافت هزینه دادرسی 
در زمان اجرا توسط دایره اجرای احکام می باشد رای صادره غیابی وظرف مهلت 
20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض 

ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۳۵ رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حصر وراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   523 شناسنامه  شماره  به  کمالی  شهرام 
از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  پرونده ۹50404/۹ 
تاریخ  در   24607 شناسنامه  شماره  به  کمالی  منصور  شادروان  که  داده  توضیح 
۹5/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- شهرام کمالی ش ش  523 تاریخ تولد 1337   صادره از تهران  
نسبت به متوفی فرزند 2- مریم کمالی ش ش 224 تاریخ تولد 1330 صادره از 
شیراز  نسبت به متوفی  فرزند 3- پروین دخت علی کردستانی ش ش 515 تاریخ 
تولد 1317 صادره از تهران  نسبت به متوفی  همسر 4- محبوبه کمالی ش ش 
2185 تاریخ تولد 1334 صادره از شیراز  نسبت به متوفی  فرزند 5- شهرزاد کمالی 
ش ش 1870 تاریخ تولد 1341 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 6- شاهرخ 

کمالی ش ش 1315 تاریخ تولد 1331 صادره از شیراز  نسبت به متوفی  فرزند
مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
تا هرکس  نوبت آگهی مینماید  امور حسبی در یک  قانون  بااستناد ماده 361  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
۱۱۰/۸۲۵۳۳   رییس شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱ تهران 

 دادنامه
تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه   34 ۹20۹۹8022۹400۹61شعبه  کالسه  پرونده 

دادنامه شماره۹30۹۹7022۹400273
خواهان:بانک صادرات ایران با وکالت مع الواسطه آقای حسین ابو حمزه با وکالت 

آقای مهدی سلطان زاده
خواندگان:آقای رستم تیمور زاده وناصر تیمورزاده وحسن برابی

خواسته ها: مطالبه طلب 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران با وکالت آقای مهدی سلطان زاده بطرفیت 
خوانده آقای رستم تیمور زاده وناصر تیمورزاده وحسن برابی بخواسته  صدور حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1۹/083/175 ریال بابت اصل بدهی 
و وجه التزام قراردادی به مبلغ 42/722/186 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹2/12/11 تا تاریخ ۹2/11/15 ومعادل 30 درصد اصل خواسته از تاریخ ۹2/12/16 
الی یوم الوصول وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل . وکیل خواهان توضیح داده 
که خوانده ردیف اول به موجب قرارداد پیوست دادخواست به شماره 48300530 
مورخه 83/6/11 با شرایط موجود در قرارداد وتعهد نامه های تنظیمی اقدام به اخذ 
وام از این بانک ومتعهد گردیده که در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
نماید ودر صورت عدم پرداخت بدهی عالوه بر اصل بدهی مبلغی معادل 30 درصد در 
سال از تاریخ 83/12/11 الی یوم الوصول طلب بانک را به عنوان وجه التزام قراردادی 
ونیز کلیه هزینه های بانک را پرداخت نماید وخواندگان دیگر نیز به عنوان ضامن آن 
را ضمانت نموده اند متعهد تاکنون به وظایف خود مبنی بر بازپرداخت دین اقدامی 
نکرده است لذا تقاضای صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 
1۹/083/175 ریال  و وجه التزام قراردادی وهزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
را دارند خواندگان در دادگاه حاضر نگردیده ودفاعی به عمل نیاورده دادگاه با توجه 
به دادخواست تقدیمی خواهان مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان که مصون از 
ایراد باقی مانده وعدم ارائه دلیلی از سوی خواندگان دال بر پرداخت دین به خواهان 
وبری الذمه بودن خوانده ردیف اول خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 
230/10 قانون مدنی وماده 1۹8 ق آ د م حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 1۹/083/175 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 42/722/186 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 83/12/11 تا تاریخ ۹2/11/15 و وجه التزام قراردادی 
از تاریخ ۹2/11/16 تا زمان اجرا براساس 30 درصد وهزینه های دادرسی به مبلغ 
1/412/108 ریال وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر مینماید 
دفتر مکلف است زمان اجراء مابه التفاوت هزینه دادرسی در خصوص وجه التزام را 
ازتاریخ ابالغ قابل  محاسبه ووصول نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز 
واخواهی در این شعبه وظرف20روز دیگر قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدید 

نظر می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۳۴ رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حصر وراثت
نجمه خوش لهجه معتمد به شماره شناسنامه 4243 مطابق دادخواستی تقدیمی 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شعبه  این  از   ۹50577/8/۹5 پرونده  کالسه  به 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد عسکری به شماره شناسنامه 2281 
در تاریخ ۹5/2/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین عسکری ش ش  001075363 تاریخ 
تولد 1368   صادره از تهران  نسبت به متوفی فرزند 2- محمدرضا عسکری ش 
ش 0016۹33680 تاریخ تولد 1372 صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند 3- 
نجمه خوش لهجه معتمد ش ش 4243 تاریخ تولد 1347 صادره از تهران  نسبت 
به متوفی  همسر 4- معصومه ابو طالبی ش ش 465 تاریخ تولد 131۹ صادره از 
قم  نسبت به متوفی  مادر 5- رضا عسکری ش ش 1 تاریخ تولد 1316 صادره از 

قم  نسبت به متوفی  پدر 
مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
تا هرکس  نوبت آگهی مینماید  امور حسبی در یک  قانون  بااستناد ماده 361  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
۱۱۰/۸۲۵۳۱   رییس شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۱ تهران 

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند رانندگی حرفه ای

کارت هوشمند رانندگی حرفه ای به شماره 300۹775 بنام سلیم آسوده طالب 
مفقود   1363/8/17 متولد  تقی  فرزند   1467627305 ملی  شماره  به  قشالقی 

گردیده است. از یابنده تقاضامند است آن را به صندوق پستی بیندازد.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت مزدا 2000  مدل 1381 به رنگ سرمه ای متالیک 
به شماره  انتظامی ایران 821/72ب 36 به شماره موتور 434783 به شماره شاسی 
8120002104  به نام محسن آهنگر بهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

به موجب تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13 آئین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی  شش 
به  که  غرب  آباد  اسالم  شهرستان   18 پالک  در  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
در  مندرج  اختالف  حل  هیات   13۹560316002002400 شماره  رای  موجب 
قانون مذکور خانم خانزاده حسینی بشماره شناسنامه  271 فرزند ولی صادره از 
اسالم آبادغرب در روز سه شنبه مورخ 13۹5،08،18 راس ساعت 11:30 در محل 
وقوع ملک انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور 
اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند مطابق ماده 
15 قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا 
نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد مجاورینی که نسبت 
به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند میتوانند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت محل تسلیم و در غیر 
اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 13۹5،07،25
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

 آگهی احضار متهم
جمال  شکایت  حسب  دادیاری  این   ۹40۹۹88465300465 کالسه  پرونده  در 
صیدی فرزند توفیق علیه آقای جالل زید شفیعی فرزند هادی به اتهام مشارکت 
در تخریب خودرو و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی می باشد. نظر به اینکه 
آیین  قانون   174 ماده  تجویز  به  وسیله  بدین  می باشد  مجهو المکان  فوق  متهم 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی 
در این دادیاری حاضر شود؛ در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های میثم صفرخانی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  13۹560316002001723هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
هوشنگ  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
باب ساختمان  فرزند خدایاربه شماره شناسنامه 324 در سه دانگ یک  رستمی 
مسکونی به مساحت 5۹،24 متر مربع پالک 7 فرعی از 3 اصلی واقع در اسالم آباد 
غرب بلوار معلم کوچه معلم ۹ شامل مبایعه نامه عادی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹5،07،25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5،08،20

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  هیات  13۹56032400۹002267مورخ۹5/4/1  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فرزند  دریانورد  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد 
را   355۹883504 ملی  شماره  به  اهرم  از  صادره   33 شناسنامه  بشماره  عبداله 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 101/55 متر مربع پالک 6 فرعی از 2720 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2720/104 واقع در بخش دو بوشهر خریداری 
از مالک رسمی علی عالی پور گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.53842۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/7/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/7/25

م الف ۱۳۷۰ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی تاسیس شرکت
 بازرگانی ستاره سرخ اروند)بامسئولیت محدود(به شماره ثبت4۹67

اروند)بامسئولیت  سرخ  ستاره  بازرگانی  شرکت  واساسنامه  شرکتنامه  خالصه 
رسیده  ثبت  به  اداره  شماره4۹67دراین  ۹5/7/14تحت  درتاریخ  محدود(که 
عموم  اطالع  برای  گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضاء  ودرتاریخ۹5/7/14ازلحاظ 

درروزنامه رسمی وکثیراالنتشارآگهی می شود:
مجازوترخیص  کاالهای  انواع  وصادرات  شرکت:واردات  1-موضوع 
انواع  وواردات  وبرودتی  تصویری  خانگی؛صوتی  کاالموادغذایی؛آرایشی؛لوازم 
ها  درمزایده  ازفروش؛شرکت  ژس  وخدمات  یدکی  وقطعات  خارجی  خودروهای 

واخذوام بانک ها
2-مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مینا- آبان-نبش  شرکت:خرمشهر-طالقانی-خیابان  3-مرکزاصلی 
پالک63،کدپستی6411۹3678۹

4-سرمایه شرکت:مبلغ1000000ریال نقدی که نزدمدیرعامل می باشد.
5-اولین مدیران شرکت:خانم سحربطیلی باکدملی4120025578به سمت رئیس 
مدیرعامل  سمت  باکدملی1828104663به  بطیلی  سمیره  وخانم  مدیره  هیئت 

برای مدت نامحدودانتخاب شدند.
شرکت  وبانکی  بهاداروتعهدآوروتجاری  اسنادواوراق  امضاء:کلیه  حق  6-دارندگان 
واداری  عادی  وقراردادهاومکاتبات  وعقوداسالمی  وبروات  چک،سفته  ازقبیل 
باامضامنفردرئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد.       شماره 

م.الف)۹/664(
سازمان منطقه آزاد اروند-واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی  
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

لیگ برتر فوتبال؛ امتیاز استقالل دو رقمی شد

تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران بـا پیـروزی یک بـر صفر مقابل سـیاه 
جامـگان امتیـاز خـود را بـه عدد 10 رسـاند.

بـه گـزارش ایرنـا، دیـدار تیم هـای فوتبـال اسـتقالل تهران و سـیاه 
جامـگان مشـهد در چارچـوب هفته هشـتم لیگ برتر فوتبال کشـور 

در ورزشـگاه ثامن شـهر مشـهد برگزار شـد. 
تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران که از هفت بازی گذشـته خـود تنها 7 
امتیـاز بـه دسـت آورده بود و در جایـگاه یازدهم جدول قرار داشـت، 
بـرای فـرار از بحـران نیاز مبرم به سـه امتیاز این مسـابقه داشـت که 
در نهایـت توانسـت ایـن بـازی را با نتیجـه یک بر صفر به سـود خود 

به پایان برسـاند و سـه امتیاز شـیرین خارج از خانه کسـب کند. 
کاوه رضایـی مهاجـم جوان اسـتقالل تهران در دقیقه 27 موفق شـد 
گل سـه امتیـازی شـاگردان علیرضا منصوریـان را وارد دروازه سـیاه 

جامـگان کند.

تبریزی علیه جشن خداحافظی محرم؛

ذوب آهن 2 ـ سپاهان صفر؛ هت تریک ممنوع!

ذوب آهن با نمایشی برتر و در شرایطی که می توانست با گل های بیشتر 
بازی را ترک کند، دومین برد خود را با مجتبی حسینی تجربه کرد.

به گزارش »ورزش سه«، دومین شکست متوالی سپاهان در لیگ با ویسی 
با گل های مرتضی تبریزی )46( و )78( رقم خورد. این در حالی بود که 

این بازیکن می توانست در ثانیه های پایانی هت تریک کند.
هفته هشتم لیگ برتر

ذوب آهن اصفهان – فوالد مبارکه سپاهان – ورزشگاه فوالد شهر اصفهان  
ساعت 17:00

تیم داوری: محسن ترکی – رضا سخندان – یعقوب سخندان – محمدرضا 
تارخ – ناظر: حیدر شکور  تعداد تماشاگر: 3000

 استقالل خوزستان دومین پیروزی خود را در 
تبریز جشن گرفت

 بازیکنان تیم استقالل خوزستان که دیروز در تبریز به میدان رفته بودند، 
دومین پیروزی خود در لیگ پانزدهم را در این شهر و برابر هواداران ماشین 

سازی جشن گرفتند.
به گزارش ایرنا؛ مدافع عنوان قهرمانی که در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر هنوز انتظارات کارشناسان و هواداران این تیم را برآورده نکرده است، 
در ادامه برگزاری رقابت های هفته هشتم لیگ برتر تیم ماشین سازی تبریز 

را با نتیجه سه بر یک شکست داد.
برای تیم استقالل خوزستان علی اصغر عاشوری در دقیقه 38، گل به 
خودی مانوئل فرناندز در دقیقه 5۹ و سلمان بحرانی در دقیقه 76 گلزنی 
کردند و سه امتیاز شیرین این دیدار خارج از خانه را برای تیمشان به 

ارمغان آوردند.
تنها گل تیم ماشین سازی تبریز را مهرداد بایرامی در دقیقه 30 درون 

دروازه تیم استقالل خوزستان جای داد.
تیم استقالل خوزستان با کسب هر سه امتیاز این دیدار، 10 امتیازی شد و 

به طور موقت به رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.
تیم ماشین سازی تبریز نیز با قبول این شکست با 6 امتیاز در رده پانزدهم 

جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.

اشتلیکه: از شکست برابر تیم 
فوتبال ایران قلبم شکست

اولی اشتلیکه سرمربی تیم فوتبال کره جنوبی که 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مقابل  از شکست  پس 
آخرین  در  دارد،  قرار  انتقادها  شدیدترین  معرض 
اظهار نظر خود در باره این بازی گفت که از نتیجه 

بدست آمده قلبش شکسته است.
به گزارش ایرنا، وی در حالی این مطلب را عنوان کرد 
که پس از این شکست درخواست های مردمی در 

کره جنوبی برای استعفای وی افزایش یافته است.
او تالش کرد تا پس از این مسابقه از تیم ملی فوتبال 
و بازیکنانش انتقاد کند و در همین راستا از نداشتن 
مهاجم خوب در تیم سخن به میان آورد، اما عالقه 
مندان فوتبال در کره جنوبی بر این باورند که او 
تاکتیک های مناسبی برای تیم ندارد و باید استعفا 
کند. وی در آخرین گفت وگوی خود با خبرنگاران 
در سئول گفت: احساس بسیار بدی دارم. قول هایی 
داده شد و می خواستیم با دست پر به کره جنوبی 

برگردیم اما آنچه را کاشته بودیم، درو نکردیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی افزود: از ابتدای 
بازی مقابل ایران اشتباهاتی داشتیم که به تک گل 
این تیم انجامید و بعد از آن هر چه سعی کردیم با 
حفظ توپ به بازی سرعت بیشتری ببخشیم و به 

طرف دروازه حریف حمله کنیم، امکان پذیر نشد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا:گل دوم 
رزاق پور تیم ایران را نجات داد

ابوالفضل رزاق پور بعد از گل به خودی در دیدار 
تیم فوتبال جوانان برابر قطر در رقابت های قهرمانی 
زیر 1۹ سال فوتبال آسیا، با دومین گل خود ناجی 

تیم ایران شد.
ایران  جوانان  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
جمعه شب در نخستین دیدار خود در رقابت های 
به   ، آسیا 2016  زیر 1۹ سال  قهرمانی  فوتبال 
میزبانی بحرین در گروه سی به مصاف قطر رفت 
و در پایان با تساوی یک بر یک مقابل این تیم 

متوقف شد.
ابوالفضل رزاق پور مدافع تیم فوتبال ایران در دقیقه 
38 با گل به خودی دروازه ایران را گشود، ولی کمتر 
از 60 دقیقه بعد با گل دوم خود نتیجه را یک بر یک 
کرد تا ایران در نخستین گام یک امتیاز کسب کند. 
وی در این باره به ای اف سی گفت: من قبل از 
هر مسابقه دعا می کنم که اگر اشتباهی کردم، 
به  به هر نحو ممکن  باید ضمن تمرکز حواس، 

تیم کمک کنم. 
وی با اشاره به جبران اشتباه خود افزود: من تمرکزم 
را حفظ کردم و با همکاری هافبک تیم موفق شدم. 

من نمی خواستم این فرصت را از دست بدهم.

خبرخبر

در  ایران  طالیی  تیرانداز  جوانمردی‹  ›ساره 
از سوی کمیته بین  پارالمپیک ریو 2016، 
المللی پارالمپیک نامزد برترین ورزشکار زن 

ماه سپتامبر شد.
ساره جوانمردی با کسب مدال طال در ماده 
تفنگ بادی 10 متر به عنوان نخستین زن 
تاریخ ایران لقب گرفت که موفق به کسب 

مدال طال در رشته تیراندازی شد.
این ورزشکار ایرانی که در پارالمپیک لندن 
ماده  بود در  پیدا کرده  برنز دست  به مدال 
مختلط 50 متر پارالمپیک 2016 برزیل نیز 

دومین مدال طال را بدست آورد.

جوانمردی برای کسب عنوان برترین ورزشکار 
زن ماه سپتامبر باید با پنج ورزشکار دیگر به 

این شرح رقابت کند:
»گریس نورمن« از آمریکا در رشته سه گانه، 
»ژوزفین اوریئی« از نیجریه در وزنه برداری، 
شنا،  رشته  در  نیوزلند  پاسکوئه«از  »سوفی 
»بئاتریس ویو« از ایتالیا در رشته شمشیربازی 
با ویلچر و »لی ژانگ« از چین در رشته شنا. 
سیامند رحمان وزنه بردار پارالمپیکی ایران 
نیز روز گذشته باالتر از ورزشکاران کلمبیا و 
ماه  برترین ورزشکار مرد  به عنوان  بالروس 

سپتامبر برگزیده شد.

تیرانداز پارالمپیکی ایران نامزد برترین ورزشکار زن ماه سپتامبر شد

قهرمانی  و  ای  حرفه  ورزش  توسعه  معاون 
وزیر ورزش، حضور بیش از 340 مربی تنیس 
ایرانی و خارجی در نخستین دوره کنفرانس 
بین المللی مربیان تنیس در ایران را رویدادی 

بی سابقه در ورزش کشور توصیف کرد.
افتتاحیه  مراسم  در  نصرا... سجادی«  »سید 
نخستین دوره کنفرانس بین المللی مربیان 
تنیس در ایران گفت: برگزاری این دوره در 
کرسپو«  »میگوئل  حضور  با  ویژه  به  تهران 
رئیس کمیته آموزش فدراسیون بین المللی 
بسیار مثمر ثمر خواهد بود، زیرا وی با مسائل 
این رشته در سطح  موثر در رشد و توسعه 

جهان آشنا است. 
سجادی استقبال مربیان ایرانی از این کنفرانس 
را بی نظیر دانست و افزود: به گفته مسئولین، 
هفته گذشته کنفرانس مشابهی برگزار شد 
اما تنها 50 مربی در آن شرکت کرده بودند؛ 
بنابراین حضور 343 مربی در کنفرانسی که 

به میزبانی کشورمان برگزار می 
شود نشان دهنده آن است که 
عالقه مندان تنیس در کشور ما 

زیاد هستند.
معاون وزیر ورزش درباره آینده 
اظهار  ایران  در  تنیس  ورزش 
داشت: آینده این رشته بستگی 
مربیان  فعالیت  و  حرکت  به 
تنیس  برای  زیرا  دارد  کشور 
حرفه ای ورزشکار باید از سنین 
پایه به طور مستمر فعالیت خود 
را آغاز کند و البته باید استعداد 

الزم را نیز داشته باشد.
فدراسیون  که  کرد  امیدواری  ابراز  سجادی 
تنیس با فراهم کردن زیرساخت های الزم و 
با کمک وزارت ورزش بتواند این رشته ورزشی 

را در ایران توسعه دهد.
مربیان  المللی  بین  کنفرانس  دوره  اولین 
از 28  داخلی  مربی  با شرکت 345  تنیس 
عراق،  قطر،  از  مربیانی  همچنین  و  استان 
به  افغانستان  و  کویت  لبنان،  عمان،  اردن، 
حضور  با  و  ایران  میزبانی  به  روز   3 مدت 
مدرسینی از کشورهای ایران، فرانسه و اسپانیا 

برگزار می شود.
در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی 

شرکت در کنفرانس اهداء می شود.
آموزش  کمیته  رئیس  کرسپو«  »میگوئل 
فدراسیون بین المللی تنیس هم به عنوان یکی 
از بهترین مدرسان فدراسیون جهانی در ایران 

حضور دارد.

کیمیا علیزاده بانوی مدال آور کشورمان در 
المپیک 2016 ریو پای خود را به تیغ جراح 
سپرد. وی که از ناحیه مچ پای چپ و زانو 
عمل  تحت  داشت،  کهنه  دیدگی  آسیب 

جراحی قرار گرفت.
پزشک معالج علیزاده عمل جراحی انجام شده 
آمیز  موفقیت  را  ایران  تکواندوکار  پای  روی 
توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد پس از پشت 
سر گذاشتن دوران نقاهت، وی بتواند بار دیگر 

به میادین بین المللی بازگردد.
وی نخستین و تنها زنی ایرانی است که در 
وزن  در  المپیک  های  بازی  در  ایران  تاریخ 
کسب  به  موفق  زنان  کیلوگرم   57 منهای 
جوانان  المپیک  در  علیزاده  شد.  برنز  مدال 
2014 جهان در شهر نانجینگ چین نیز موفق 
شد مدال طالی وزن منهای 63 کیلوگرم با 

شایستگی به دست آورد.
وی نخستین مدال طالی خود را در کالس 
وزن منهای 5۹ کیلوگرم مسابقات آزاد 2014 
آنتالیا به گردن آویخت. پس از آن موفق شد 
دومین طالی رقابت های آزاد 2014 گوانجو 

وزن  در  توانست  علیزاده  آورد.  دست  به  را 
المپیک  ارزش  با  مدال  سومین  منهای 63 
جوانان جهان و چهارمین طالی متوالی خود 
نوجوانان 2014  قهرمانی  های  رقابت  در  را 
جهان 2014 در چین تایپه و در وزن منهای 
52 کسب کند. دختر نابغه تکواندوکار ایران 
در رقابت های آزاد 2015 آیندهون هلند در 
وزن منهای 57 کیلوکرم به دلیل تغییر وزن 
متوالی در رقابت ها به مدال نقره رسید. پس 
از آن وی موفق شد دو مدال طالی دیگر از 
مسابقات بین المللی جام فجر تهران و جایزه 

بزرگ 2015 مسکو بگیرد.
علیزاده پس از آن در مسابقات جهانی تکواندو 
کیلوگرم  منهای 57  وزن  در  روسیه   2015
شرکت کرد و توانست به مدال برنز این دوره از 
رقابت ها دست یافت و با کسب برنز المپیک 
2016 ریو مجموع مدال های خود را به عدد 

۹ برساند.
وی که پیش از المپیک از ناحیه مچ پای چپ 
و زانو دچار مصدومیت بود و با مصدومیت در 

المپیک ریو روی شیاپ چانگ رفت.

کیمیای تکواندو پای خود را به جراح سپرد ابراز شگفتی معاون وزیر ورزش از استقبال 
مربیان ایرانی از کنفرانس بین المللی تنیس
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رانندگان چهارمحال و بختیاری، 
رکورددار سرعت غیرمجاز در کشور

بختیاری گفت:  و  راه چهارمحال  پلیس  رئیس 
تجاوز  در  نخست  رتبه  استان  این  رانندگان 
خود  به  را  کشور  سطح  در  مجاز  سرعت  از 

اختصاص داده اند.
شش  ماهه  در  کرد:  اظهار  نجفی  رحمت ا... 
مردم  از  نفر   120 تعداد  سال جاری  نخست 
چهارمحال و بختیاری در تصادفات جاده ای به 
دلیل سبقت و سرعت غیرمجاز جان خود را از 

دست داده اند.
نجفی با اشاره به اینکه عمده تصادفات جاده ای 
در این استان مربوط به سرعت غیرمجاز است، 
یک  اندک  دلیل  به  موضوع  این  کرد:  تصریح 
زیاد  استان و عجله  دوربین کنترل سرعت در 

رانندگان در جاده های استان است.
وی با بیان اینکه متأسفانه رانندگان چهارمحال 
سرعت  از  تجاوز  در  نخست  رتبه  بختیاری  و 
کرد:  تصریح  هستند،  دارا  را  کشور  در  مجاز 
سرعت  دارای  که   خودروهایی  نوع  بیشترین 

غیرمجاز بودند از نوع سواری  بوده است.
بختیاری  و  چهارمحال  راه  پلیس  رئیس 
نیروهای  استقرار  درصدی   10 افزایش  از 
گفت:  و  داد  خبر  جادها  در  کنترل کننده 
جاده های شهرکرد- شلمزار، شهرکرد- بروجن 
و لردگان- یاسوج از جمله جاده های پرخطر  و 
نیروهای  حضور  که  هستند  استان  حادثه خیز 

کنترل کننده در آن ها حائز اهمیت است.
جاده های  در  تردد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
هفت  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  استان، 
است  الزم  استان،  جاده های  در  تردد  میلیونی 

محورهای مواصالتی استان توسعه یابند.
نجفی افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری 
تصادفات خسارتی، جرحی و تعداد مجروحین 
ترتیب  به  مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت 
ولی  داشتند  کاهش  درصد   16 و   18  ،14
افزایش  درصد   1۹ فوت  به  منجر  تصادفات 
داشت. همچنین تصادفات خسارتی، جرحی و 
فوتی در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 25 افزایش داشته است.

مدیرروابط عمومی شهرداری اصفهان خبرداد:
استقرار امکانات آتش نشانی در کنار خیمه های 

عزاداری
ضمن  اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر  اصفهان-بهادری: 
،به  حسینی  وعاشورای  تاسوعا  ایام  مناسبت  به  تسلیت  عرض 
موضوع رعایت ایمنی در روضه ها و هیئات توسط شهرداری اصفهان 
اشاره کرد و گفت: تمام ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در خیمه ها و مساجد 
حسینی، امکانات موتوری و خودرویی خود را در کنار این مراسم 
وارد  سرعت  به  مشکلی  نوع  هر  بروز  صورت  در  تا  کردند  مستقر 

عمل شوند.
برای  هیئات  مدیران  به  الزم  آموزش های  همچنین  افزود:  وی 

جلوگیری از حوادث و کنترل مراسم عزاداری داده شد.
شهر  مناسبتی  فضاسازی   اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نباتی نژاد 
برای ایام ماه محرم در نظر گرفته شده است، افزود: بیش از 700 
تابلوی مناسبتی محرم برای اطالع رسانی هیئات و مراکز فرهنگی 
اطالع رسانی  برای  ظرفیت  این  از  تا  گرفته  قرار  اختیارشان  در 
برنامه هایشان استفاده کنند. مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 
در بخش دیگری از صحبت های خود به فضاسازی شهر برای این 
ایام توسط سازمان زیباسازی شهرداری اشاره کرد و گفت: همزمان 
با آغاز ماه محرم، شهر با پالکاردهایی به شکل اشک و با مضامین 
کرد:  اظهار  وی  شد.  فضاسازی  عربی  و  فارسی  زبان   2 به  عاشورا 
همزمان با آغاز ماه محرم پارچه های مشکی و پالکاردهایی به شکل 
اشک با مضامین این ماه از سوی ستاد آذین بندی سازمان زیباسازی 
در میادین اصلی شهر، پل های واقع بر روی رودخانه زاینده رود و 

تقاطع های غیرهمسطح نصب شد.

شمارش معکوس برای آزادسازی چهار کیلومتر
 از نوار ساحلی نوشهر

فرماندار نوشهر از برقراری شمارش معکوس برای آزادسازی نوار 4 
کیلومتری در سواحل این شهرستان خبرداد.

  علی شادمان در حاشیه بازدید از روند اجرای آزاد سازی سواحل 
حوزه شهری نوشهر اظهار کرد: از ابتدای سال  ۹5 جرقه آزاد سازی 
سواحل نوشهر در داخل شهر از کپورچال تا بندر نوشهر در جلسه 
شورای تامین روشن شد و بعد از کارهای کارشناسی الزم با کمک 
دادستان نوشهر و منابع طبیعی و نیز با همکاری شهرداری عملیات 
اجرایی آغاز شد. وی افزود: بعد از کارشناسی الزم و بازدید میدانی با 
حضور شورای تامین شهرستان از سمت دریا، مشخص شد که تعداد 
مالکان مسیر 4 کیلومتری 121 نفر هستند که اغلب آنها دارای سند 
بوده و به همین دلیل جلسات متعدد با مالکان برگزار شد و چون بر 
طبق قانون هیچ شخصی حق تجاوز به حریم دریا را ندارد آنها نیز 

مجاب به عقب نشینی شدند.
فرماندار نوشهر با اشاره به تعامل خوب همه 121 مالک مسیر آزادسازی 
گفت: با همت جمعی و همکاری خوبی که مالکان داشتند و نیز تالش 
اعضای  دستگاههایی چون دستگاه قضا، منابع طبیعی، شهرداری و 
شورای شهر، عملیات اجرایی طرح آزاد سازی از خرداد آغاز شد و در 
حال حاضر در روزهای پایانی این طرح قرار داریم. شادمان با بیان اینکه 
از زمان اجرای طرح تاکنون حتی یک نفر نیز بازداشت نشده است، 
تصریح کرد: با وجود آنکه ارزش ملکی بسیاری از این پالک ها زیاد بوده 
است اما در اجرای قانون با ما همکاری داشتند و در این زمینه حتی یک 

شب هم کسی در بازداشت بسر نبرده است.

خبر خبر

تبریز، رسول  از شهرداری منطقه یک  نقل  به 
عطار  مسیر  تملک  عملیات  افزود:  موسایی 
به منظور تسریع  و  نیمه گذشته  از  نیشابوری 
با  همزمان  نیز  پروژه  اجرای  آن،  تعریض  در 

تملک مسیر، آغاز شده است.
وی اضافه کرد: عملیات تملک قسمتی از پروژه 
صورت  به  نیشابوری  عطار  خیابان  تعریض 
تهاتر، بدون پرداخت هزینه و طی توافقی بین 
دانشگاه و شهرداری منطقه دو به انجام رسیده 
دانشگاه  با  حاصله  توافق  طبق  پروژه  این  و 
قبلی  بتنی  دیوار  عقب کشی  با  پزشکی  علوم 
و دیوارکشی مجدد محوطه دانشگاه مذکور به 

اجرا در آمده است.
عطار  متری   24 مسیرگشائی  موسایی، 
نیشابوری به 35 متری را به طول 1.5 کیلومتر 

تاسیسات  ذکر کرد و گفت: عملیات جابجائی 
سایر  از  پروژه  این  اجرای  محل  در  شهری 

فعالیت های در حال انجام پروژه است.
کرد:  نشان  خاطر  تبریز    2 منطقه  شهردار   
به  مواردی  اهم  از  روشنایی  تیرهای  جابجایی 
اجرای  محل  در  اکنون  هم  که  آید  می  شمار 

پروژه به اجرا در آمده است.
به گفته شهردار منطقه 2 تبریز تعریض خیابان 
مصوب  های  پروژه  قالب  در  نیشابوری  عطار 
سال ۹5 به منظور رفع ترافیک شهری و روان 
سازی عبور و مرور در مسیر کمربندی میانی و 

گلگشت بسیار مفید واقع خواهد بود.
انجام جدول گذاری، پیاده روسازی و آسفالت 

ریزی مرحله بعدی این پروژه است.

آغاز عملیات اجرایی تعریض خیابان عطار نیشابوری

آگهی
تاریخ رسیدگی ۹5/5/25 خواهان شرکت تهران عایق اصلی با مسئولیت محدود 
با مدیریت عاملی آقای شمس اله یوسفی با وکالت سمانه درستی خوانده داریوش 
پرونده  تاریخ ۹5/5/25  به  کار  فقره چک گردش  مطالبه شش  استرکی خواسته 
کالسه 108/۹5/ ۹500۹7 در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر 
مورخ  نظر   تبادل  و  شور  از  پس  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  است  تشکیل 
مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را  اعضا محترم شعبه 108 ختم رسیدگی   ۹5/5/25
به صدور رای مینماید در خصوص دادخواست  خواهان شرکت تهران عایق اصلی 
سمانه  وکالت  با  یوسفی  اله  آقای شمس  عاملی  مدیریت  با  محدود  مسئولیت  با 
درستی به طرفیت داریوش استرکی به خواسته مبلغ 150/550/000 ریال شش 
 -8284۹6417  -8284۹6415  -8284۹641۹  -8284۹6420 ش  چک  فقره 
جاری  از  آباد  یافت  شعبه  مسکن  بانک  عهده   8284۹6411  -8284۹6412
اینکه  به  نظر  دادرسی  های  هزینه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و   13002530346
خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت 
سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد1۹8 و 502 و51۹ و 515 و 522 قانون 
و  مواد 307 و30۹ و 310 و311 و 313  و  دادرسی مدنی مصوب 137۹  آیین 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 150/550/000  پرداخت  به  را  تجارت خوانده  قانون   314
خواسته و 2/430/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر  
شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از 
جانب بانک مرکزی با لحاظ ماده 522 قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت 
با واحد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر این 
وا خواهی در شورا  و  اعتراض  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  رای غیابی و ظرف 

همین شعبه میباشد .  
۷۸۶۱۴/ ۱۱۰ قاضی شعبه ۱۰۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ تهران 

آگهی
پرونده کالسه ۹40۹۹80242201343 شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
نهایی ش ۹50۹۹702422006۹3 خواهان  تصمیم  تهران  هنر  با  قضایی شهید 
با وکالت آقای مهدی عسگری فرزند توکل خواند گان  صندوق کار آفرینی امید 
1-  آقای اکبر محمد ولی پور فرزند محمود 2- آقای محمد غنی فرزند سلیمان 
3- آقای ناصر اشرفی قهی فرزند احمد خواسته ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 
خواهان  کار  گردش  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -3  ... بابت  وجه  مطالبه   -2
دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه 
بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور 
و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
به  عسگری  مهدی  آقای  وکالت  با  امید  آفرینی  کار  صندوق  دعوی  خصوص  در 
طرفیت خواند گان 1-  آقای اکبر محمد ولی پور 2- آقای محمد غنی 3- آقای 
ناصر اشرفی قهی به خواسته مطالبه وجه بابت صدور حکم به محکومیت تضامنی 
خواند گان به پرداخت مبلغ 107/270/330 ریال به انضمام محکومیت تضامنی 
ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای 
کامل حکم و تاذیه دین به مبلغ 107/270/330 ریال به مطالبه خسارت دادرسی 
وتاخیر تادیه وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار میدارند آقای ناصر اشرفی 
قهی به موجب قرارداد عادی اعطای تسهیالت  ش 880100211 در تاریخ 88/5/4 
مبلغ 70/000/000 ریال وام خود اشتغالی دریافت نموده اند و باز پرداخت آن را 
طبق شرایط و موعد مقرر تعهد نموده اند خواند گان ردیف دوم و سوم نیز با امضا 
ذیل قرارداد معنونه ضمن قبول کلیه شرایط قرارداد فی ما بین طبق قسمت آخر 
ماده 1 قرارداد مسئولیت تضامنی خویش را در در باز پرداخت اقساط وام دریافتی 
و جرائم احتمالی متعلق ) از جمله خسارت تاخیر تادیه قراردادی( و سایر تعهدات 
وام گیرنده طبق ماده 3 بند 3- 4 همان مسئولیت تضامنی خویش را در پرداخت 
کلیه هزینه ها و خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به 
همراه وام گیرنده مورد پذیرش قرار داده اند طبق صورتحساب وضعیت وام صادره 
از سوی امور مالی صندوق خواند گان محترم علی رغم تعهد به پرداخت ماهیانه 
انقضاء  علیرغم  و  نموده  خودداری  خود  اقساط  پرداخت  از  قرارداد  طبق  اقساط 
مدت قرارداد هیچیک از اسقاط خود را پرداخت ننموده و کماکان از ایفا تعهدات 
قراردادی و پرداخت دیون خود به خواهان استنکاف نموده و به اخطارهای ارسالی 
امتناع مینماید با عنایت به صورتحساب وضعیت وام صادره  از امور مالی صندوق 
مانده بدهی خواند گان با احتساب اصل وام دریافتی و کارمزد مربوطه و خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی پیش بینی شده در بند 2- 3 ماده 2 قرارداد تا تاریخ تقدیم 
قراردادی  تادیه  تاخیر  ریال میباشد و خسارت  دادخواست مبلغ 107/270/330 
تا زمان اجرای حکم و تادیه دین نیز میبایستی  از زمان تقدیم دادخواست  فوق 
توسط خواند گان رداخت گردد خواند گان علی رغم ابالغ قانونی و احضار بوسیله 
نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 1۹ دی مورخ ۹5/2/27 حضور نداشته الیحه 
ارسال ننموده لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست 
دعوی  از  بودن  مصون  و   88/5/4 مورخ   880100211 ش  عادی  سند  خصوصا 
خواهان از هر گونه تعرض از سوی خواند گان و با احراز استحقاق خواهان برای 
به صحت تشخیص مستندا  مقرون  و  وارد  مورد خواسته دعوی خواهان  دریافت 
به مواد 1۹8 و 515 و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 230 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 107/270/330 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/12/10 و پرداهخت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به میزان 6 درصد اصل 
مبلغ اقساط و پرداخت مبلغ 4/246/110 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل وا خواهی در این مرجع  و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد 

محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد .  
۷۸۶۱۰/ ۱۱۰ رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – پور متقی

آگهی
تاریخ رسیدگی ۹5/5/25 خواهان شرکت تهران عایق اصلی با مسئولیت محدود 
با مدیریت عاملی آقای شمس اله یوسفی با وکالت سمانه درستی خوانده سمیه 
کلوانی بز چلوئی خواسته مطالبه چهار فقره چک گردش کار به تاریخ ۹5/5/25 
پرونده کالسه 108/۹5/ ۹500۹8 در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان 
زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر  مورخ 
۹5/5/25 اعضا محترم شعبه 108 ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید در خصوص دادخواست  خواهان شرکت تهران عایق اصلی با 
مسئولیت محدود با مدیریت عاملی آقای شمس اله یوسفی با وکالت سمانه درستی 
ریال چهار  مبلغ 148/000/000  به خواسته  بز چلوئی  به طرفیت سمیه کلوانی 
فقره چک ش 07۹223/۹63080- 07۹223/۹63070 – 07۹223/۹33060- 
07۹223/۹6305۹ عهده بانک ملی شعبه الغدیر از جاری 0707173138002 و 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده 
است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد1۹8 و 502 و51۹ و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
137۹ و مواد 307 و30۹ و 310 و311 و 313 و 314 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ 148/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/280/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر  شاخص ساالنه از زمان سررسید 
تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی با لحاظ ماده 
522 قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای احکام مدنی 
خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل اعتراض و وا خواهی در شورا همین شعبه میباشد .  
۷۸۶۱۲/ ۱۱۰ قاضی شعبه ۱۰۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ تهران 

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹80213401325شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره۹50۹۹70213400846
خواهان:آقای محمدرضا شاکری حسین آباد فرزند علی اکبر

خوانده: خانم فرزانه قاسمی فرزند عبدالحسین
خواسته ها: دستور موقت والزام به فک پالک خودرو ومطالبه خسارت دادرسی 

رای دادگاه
فرزانه  خانم  طرفیت  به  آباد  شاکری حسین  محمدرضا  آقای  دعوی  در خصوص 
الزام خوانده به فک پالک خودرو پژو به شماره  قاسمی بخواسته صدور حکم به 
ایران 751/55 ج 22 وتحویل آن به خواهان توام با هزینه دادرسی که در ایضاح 
خواسته اینگونه اشعار داشته اند اتومبیل مذکور را به خوانده فروخته ولی نامبرده 
تاکنون نسبت به فک پالک خودرو اقدام ننموده وچون احتمال سوء استفاده از آن 
می رود تقاضای صدور حکم بر فک پالک خودرو موصوف را دارم دادگاه با عنایت 
به مستندات ابرازی خواهان اعم از تصویر مصدق بیع نامه عادی تنظیمی فیمابین 
طرفین به وپاسخ استعالم بعمل آمده از پلیس راهور به مورخ ۹5/1/7 که حکایت 
از مالکیت خواهان دارد ومصون ماندن دعوی مطروحه ازهر گونه دفاع وانکار دعوی 
احتمالی  استفاده  هرگونه سوء  از  پیشگیری  وبه جهت  تشخیص  وارد  را  خواهان 
مستندا به ماده 2۹ قانون جدید راهنمایی ورانندگی و 51۹/515 ق آ د م حکم به 
محکومیت خوانده به فک پالک موصوف واسترداد آن به خواهان وپرداخت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعالم میدارد در خصوص دستور موقت 
نظر به اینکه خسارت احتمالی پرداخت نشده است قرار رد خواسته خواهان صادر 
واعالم میدارد رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
نظر  تجدید  دادگاه  اعتراض ورسیدگی در  قابل  این شعبه وظرف20روز دیگر  در 

می باشد.
۱۱۰/۸۲۵۳۷ رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی مفقودی
– سفید  رنگ  به  سمند  سواری  خودرو  فروش  فاکتور  و  مالکیت  سند 

شاسی  124k0151870شماره  موتور   شماره  13۹2به  مدل  روغنی 
NAAC۹1CC3DF626638و شماره پالک 56-6۹5ب73به نام هاجر شافعی 
264۹۹00466مفقود  ملی  شماره  و  بندرانزلی  از  صادره  هادی  فرزند  دهی  زیر 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی 
برگ سبز پراید 111 مدل 138۹ شماره شهربانی ایران 753/82ج7۹ شماره موتور 
3658710 شماره شاسی s 543008۹027582به حسن علی پور مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است .
بابل 

 اخطاریه
خواهان خانم مونا کوهی رستمکالئی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم 
آقایی بند پی فرزند اسماعیل به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان بهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران – شهرستان بهشهر – خیابان- فرودگاه 
– دادگستری بهشهر ارجاع و به کالتسه ۹50۹۹81۹46100028ثبت گردیده که 
وقت رسید گی آن 13۹5/۹/13 و ساعت12:30تعیین شده است .به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای ابراهیم آقایی بند پی و در خواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا 
خوانده ابراهیم آقایی بندپی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
ناصر نصری خانه سری  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر  م.الف ۹۵۰۵۲۵

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

خواسته  به  دادخواستی  ولدی زاده  منصور  آقای   ۹5067۹ کالسه  پرونده  حسب 
مطالبه وجه به طرفیت سعدی تنهایی مطرح نموده که با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی 
ابالغ می شود. و در روز 13۹5/۹/1 رأس ساعت ۹ در جلسه دادگاه حاضر و در غیر 

این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ۱ حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود                                                     

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خود  عادی  نامه  قول  به  رسیدگی  درخواست  فتح اله  فرزند  لطفی  آیت اله  آقای 
واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  از یک  از پالک 128فرعی  را 
و  خریداری  کریمی  حمید  و  عبدالهی  عبداله  آقایان  از  که  خاص  خال  کانی  به 
و  تشکیل   55–۹4 کالسه  تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به 
13۹56031600700046۹ مورخ 13۹5/3/2۹ حکم به صدور سند مالکیت یک 
باب خانه به مساحت 137/81 متر مربع به نام خانم آیت اله لطفی صادر نموده 
دو  در  مراتب  لذا  عبدالهی می باشد  مزبور محمد  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است 
نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقاي آیت اله لطفی خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول13۹5/7/25

تاریخ انتشار دوم 13۹5/8/10
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی در خواست گواهی حصروراثت 
آقای علی باقری فرزند عیسی به شرح در خواستی که بشماره 4/۹5/378این شورا 
ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عیسی 
باقری فرزند قربان به شماره شناسنامه 31۹ صادره از بهشهر در تاریخ 13۹5/4/2۹ 
الفوت وی  / حین  وراثه  و  نموده  بهشهر فوت  اقا متگاه دائمی خود شهرستان  در 
عبارتند از / عبارتست از : 1حوریه پاس فرزند سعداله ش.ش 363 صادره از بهشهر 
سال تولد 1326/2/12 نسبت با متوفی همسر متوفی 2 علی باقری فرزند عیسی 
ش.ش 632 صادره از گلوگاه سال تولد 1354/8/20نسبت با متوفی  پسر متوفی 3 
نور محمد باقری فرزند عیسی ش.ش 386 صادره از بهشهر سال تولد 1353/1/1 

نسبت با متوفی پسر متوفی 
4- رضا باقری فرزند عیسی ش.ش 42 صادره از بهشهر سال تولد 1362/6/1 نسبت 
با متوفی پسر متوفی 5قربان باقری فرزند عیسی ش.ش 753 صادره از بهشهر سال 
تولد 6/1/ 13۹5 نسبت با متوفی پسر متوفی 6-ابوالحسن باقری فرزند عیسی ش.ش 

164 صادره از بهشهر سال تولد 1348/4/10نسبت با متوفی پسر متوفی 
7 زینب باقری فرزند عیسی ش.ش 165 صادره از بهشهر سال تولد 12/15/ 134۹ 

دختر متوفی 
وال غیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر  م. الف ۹۵۰۵۲۰

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده 3/436/۹5 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان هادی احمدی نیا فرزند کاکااحمد

خوانده حجت کاکولوند
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه

بطرفیت خوانده منصوره مزینانی
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 13۹5/8/26 ساعت 10

وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند 

تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم صورت لطفی فرزندفتح اله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک 148فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به  الکناو 
که از آقای جمشید بهرامی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه ۹3–175 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی طبق رأی 13۹560316007000465 مورخ 13۹5/3/2۹ مستند 
به ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک باب 
خانه به مساحت ۹2/31 متر مربع به نام خانم صورت لطفی صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور وراث حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم صورت لطفی 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول13۹5/7/25 تاریخ انتشار دوم 13۹5/8/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

در همایش استانی حفظ سالمت محیط اداری از 
شهردار سنندج تجلیل شد.

همایش استانی حفظ سالمت اداری با رویکرد 
امر به معروف و نهی از منکر با حضور جمعی 
از مدیران برگزار شد و در این همایش از دکتر 
منوچهر فخری شهردار سنندج با اهداء تندیس 

و لوح تقدیرتجلیل بعمل آمد.
همایش استانی حفظ سالمت محیط اداری با 
رویکرد امر به معروف و نهی از منکر با حضور 
جمعی از مدیران استان در سالن امام خمینی 

برگزار شد. 
نماینده ولی فقیه در کردستان در همایش استانی 
همه مسؤلیم در حفظ سالمت محیط اداری در 
سنندج، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر 
باید با فرهنگ سازی مناسب به دغدغه همگانی 
تبدیل شود و همه در این راستا خود را مسؤل 
و وظیفه مند بدانند. آیت ا... سید محمد حسینی 
شاهرودی با بیان اینکه همه ما باید خود را مسؤل 
بدانیم و اجازه ندهیم مباحثی که باعث فساد 
انحراف و مشکل می شود اثرگذاری خود را در 
جامه بگذارد گفت: مسائلی که بستر انحرافات را 
در جامعه فراهم می کنند را باید با تذکر به موقع 

در جامعه ریشه کن کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان خاطرنشان 
کرد: ما باید توجه داشته باشیم، دشمنی به نام 
نفس عماره داریم که در وجود همه ما قرار دارد و 
این دشمن درونی تمام توان خود را برای منحرف 

کردن انسان بکار می برد.
عنوان  به  انس  شیاطین  از  حسینی شاهرودی 
و  برد  نام  از شیاطین جن  دشمن خطرناک تر 
گفت: همه اینها دنبال این هستند که انسان در 
مشکالت دنیوی باقی بماند و از آخرت غافل شود.

وی اظهار کرد: شیاطین انس و جن در تالش 
هستند که راه برای منکرات و حذف ارزش ها 
فراهم شود و این تنها به غرائض جنسی خالصه 
پیدا  نمود  مختلف  بخش های  در  و  نمی شود 
می کند تا انسان منحرف و در مسیر غیر الهی 

قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان الگوگیری از 
عاشورای حسینی را در چنین شرایطی ضروری 
دانست و خاطرنشان کرد: امام حسین)ع( زمانی 
که دین جدش را در خطر دید و احساس کرد به 
ارزش های الهی و انسانی تعدی می شود موضع 

خود را به بهترین شیوه مشخص می کند.
حسینی شاهرودی افزود: در چنین شرایطی امام 
پیدا  حضور  زیارت جدش  کنار  در  حسین)ع( 
می کند و خدا را شاهد می گیرد که من معروفات 
منکرات  برابر  در  می خواهم  و  دارم  قبول  را 
ایستادگی کنم و از خداوند طلب کمک برای گام 

نهادن در این مسیر می کند.
وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر 
مورد رضای خدا است و همه ما باید از فرهنگ را 
در خود نهادینه کرده باشیم که جایی که منکرات 
وجود دارد باید اصالح و جلوی منکرات گرفته 
کردستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  شود. 
تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر کردن 
و حرکت در این مسیر باید برای رضای خداوند 
باشد و بر اساس این مبنا در راستای اصالح جامعه 

و محیط پیرامونی گام برداریم.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه برخی انسان ها 
می شوند  حیوانات  زیست  هم  و  همنشین  که 
اصل انسانی و ارزش های خود را فراموش کرده اند، 
حد  در  را  خود  ارزش  انسان ها  اینگونه  افزود: 

زندگی با حیوانات می داند.

شهردار سنندج تجلیل شد
چهارمحال  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
یازدهم  دولت  در  اینکه  بیان  با  بختیاری 
اقدامات انقالبی در خصوص توسعه راه صورت 
امید  و  تدبیر  دولت  در  گفت:  است  گرفته 
گرفت  صورت  راه  حوزه  در  بسیاری  کارهای 
که  بزرگراه  کیلومتر   140 احداث  ازجمله 
استان  بزرگراه های  اولیه  طول  با  مقایسه  در 

پیشرفت فوق العاده ای بوده است
راه های  توسعه  وضعیت  درباره  قاسمی  قاسم 
بحث  در  گفت:  بختیاری  چهارمحال  استان 
گذشته  سال  سه  در  استان  راه های  توسعه 
انقالبی صورت گرفته به این صورت که بیشتر 
اعتباراتی که از سوی خزانه ملی و استانداری 
به استان تعلق گرفت در زمینه توسعه راه های 

استان هزینه شد.
قابل  توسعه  که  دالیلی  از  یکی  افزود:  وی 
توجه ای در زمینه راه استان شد، این بود که 
بختیاری  چهارمحال  استان  محترم  استاندار 
از مشخصه های  یکی  که  باور هستند  این  بر 
زیرساخت های  وجود  استان  هر  پیشرفت 
هر  در  نقل  و  حمل  نوع  از  خصوصا  مناسب 

استان است.
چهارمحال  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بختیاری با بیان اینکه این استان واسط بین 
استان های شمالی و جنوبی است ادامه داد: از 
ابتدا انقالب اسالمی تا اوایل کار دولت یازدهم 
در  داشتیم،  بزرگراه  کیلومتر   110 حدود  ما 
دولت تدبیر و امید کارهای بسیاری در حوزه 
راه صورت گرفت از جمله احداث 140 کیلومتر 
بزرگراه که در مقایسه با طول اولیه بزرگراه های 

استان پیشرفت فوق العاده داشته است.
قاسمی اشاره به راه های روستایی استان کرد و 

گفت: ما در سطح استان کال 800 کیلومتر راه 
روستایی داریم که در حال حاضر 300 کیلومتر 
از آن آسفالت شده که این میزان سبب افزایش 
2 درصدی بیشتر از استاندار کشوری در بحث 

آسفالت راه های روستایی شد.
وی با بیان اینکه در زمینه بهسازی راه ها در 
ارزشمند بسیاری  یازدهم کارهای  طی دولت 
انجام شده است گفت: حدود 700 کیلومتر از 

راه های استان بهسازی و آسفالت شد.
چهارمحال  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بختیاری افزود: دسترسی استان به استان های 
بروجن-  شهرکرد-  جاده  طریق  از  جنوبی 
لردگان- ایذه خوشبختانه در دولت یازدهم و 
استان و مقام عالی  استاندار محترم  با کمک 
وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت و در حال 

دوبانده شدن است. 
 75 یازدهم  دولت  در  اینکه  بیان  با  قاسمی 
میلیارد تومان برای بهسازی جاده شهرکرد- 
نیروگاه  احداث  دلیل  به  )که  ایذه  ناقان- 
تخصیص  بود(  رفته  آب  زیر  کارون  سد 
که  بود  شده  باعث  اتفاق  این  گفت:  یافت 
و  برود  زیر آب  به  این جاده  از  قسمت هایی 
ارتباط ما استان خوزستان در این جاده قطع 
شود. وی ادامه داد: برای بهسازی این جاده، 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  دولت  کمک  با 
مجبور بودیم که 15 کیلومتر راه و همینطور 

۹ تونل ایجاد کنیم. 
چهارمحال  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بختیاری افزود: 1۹ کیلومتر از جاده شهرکرد- 
داران که استان را به لرستان متصل می کند 
به  نوبخت  دکتر  حضور  با  دولت  این  در  نیز 

بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال بختیاری:

۱4۰ کیلومتر بزرگراه در دولت یازدهم احداث شد
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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
غذای 2۰ میلیون نفر در کشور »هدر« 

می رود
داروی  و  غذا  معاون  عبدی  امید  دکتر  ایسنا: 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مراسم افتتاحیه 
این نمایشگاه با اشاره به اسراف بیش از حد مواد 
غذایی در جهان و کشور، گفت: رشد صنایع غذایی 
در جهان سه برابر شده، اما با این وجود حدود یک 

میلیارد نفر در جهان هر شب گرسنه می خوابند.
افزود:  و  کرد  اشاره  غذا  بسیار  دورریز  به  وی 
در  در جهان  تعداد گرسنه  این  وجود  متاسفانه 
حالیست که برخی کشورها گندم خود را در دریا 

می ریزند.
یک  حدود  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  عبدی 
سوم محصوالت غذایی جهان در چرخه تولید تا 
مصرف به هدر می رود و این یعنی اینکه یک سوم 
محصوالتی  زیرکشت  دنیا  کشاورزی  زمین های 
می رود که سودی برای بشر ندارد و همه آنها به 

هدر می رود.
وی تصریح کرد: 54 درصد این هدررفت غذا در 
بخش تولید و 46 درصد آن در بخش مصرف است 
که افراد باید توجه  ویژه ای به خودداری از اسراف 

داشته باشند.
عبدی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده 
نفر  میلیارد   ۹ به  سال 2050  تا  دنیا  جمعیت 
می رسد و قطعا در آن زمان یکی از چالش های 
اساسی در دنیا تامین غذا برای این تعداد جمعیت 

است.
وی افزود: در کشور ما هم باید رشد تولید مواد 
غذایی تا این سال 60 تا 70 درصد افزایش پیدا 
این در حالیست که ساالنه در کشور ما  کند و 

غذای 20 میلیون نفر به هدر می رود.
وی رستوران ها را یکی از مراکز مهم هدررفت غذا 
در کشور عنوان کرد و افزود: در بسیاری رستورانها 
هر پرس غذا واقعا بیش از نیاز یک فرد است و 
همین امر موجب هدررفت بخش بسیاری از غذا 
می شود و این امر باید هرچه سریعتر اصالح شود.

این مقام مسئول از همه افراد خواست تا با کاهش 
دور ریز غذای خود، به کاهش تعداد گرسنگان در 

جهان کمک کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
با بیان اینکه زنجیره مواد غذایی در کشور معیوب 
است، گفت: متاسفانه زنجیره غذایی ما از زمان 
برداشت تا مصرف منطقی نیست و خیلی از مواد 
غذایی از جمله میوه جات در این چرخه فاسد 

می  شوند.
عبدی خاطرنشان کرد: ایران در حالی در تولید 
14 میوه باغی در رتبه اول تا سوم دنیاست که 
میانگین سرانه مصرف این محصوالت در کشور 
حدود یک چهارم میانگین مصرف دنیاست و این 
نشان دهنده ضعف در چرخه این محصوالت در 

کشور است.

جلوگیری از تخلف یک شکارچی در شهرستانک
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج 
یک شکارچی که قصد شروع به شکار در منطقه حفاظت شده البرز 
محیط  توسط  شکار  به  اقدام  از  پیش  داشت،  را  )جنوبی(  مرکزی 
بانان منطقه دستگیر و پرونده وی از طریق مراجع قضائی در حال 
پیگیری می باشد. فرد خاطی اقدام به شلیک سه تیر کرده بود که 
حضور بموقع محیط بانان منطقه باعث عدم موفقیت وی شده بود.

حمید رضا لشگری معاون مدیر کل و رئیس اداره حفاظت محیط 
به  توجه  با  داشت؛  اظهار  این خصوص  در  کرج  شهرستان  زیست 
به  اقدام  گونه  هر  با  حفاظت شده،  مناطق  در  شکار  بودن  ممنوع 
شکار در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی )جنوبی( به طور قاطع 

برخورد خواهد شد.
لشگری افزود؛ با توجه به شروع فصل شکار پرندگان و صدور پروانه 
شکار، گشت و کنترل محیط بانان افزایش یافته تا از هر گونه تخلف 
از جمله تخلف در روز های شکار ، نوع و تعداد پرنده و افراد بدون 

پروانه جلوگیری شود.
وی افزود؛ منطقه حفاظت شده البرز مرکزی جزو مناطق ممنوعه 
این  در  نیز  شکار  پروانه  دارای  شکارچیان  حتی  و  بوده  شکار 
منطقه حق تیراندازی و شکار را ندارند وی در پایان ضمن تشکر 
از  ایشان خواست در صورتی که تخلفی  از  قانونمند  از شکارچیان 
دیگر شکارچیان دیدند موضوع را به اداره و محیط بانی های محیط 
شکارچیان  نام  افرادی  چنین  ندهند  اجازه  و  دهند  اطالع  زیست 

مجاز را لکه دار کنند.

آلودگی هوا در کردستان به 2.5 برابر حد مجاز رسید
زیست  محیط  از  حفاظت  اداره  آزمایشگاه های  امور  اداره   رئیس 
کردستان گفت: هوای کردستان امروز در وضعیت ناسالم قرار گرفت 

و میزان آلودگی آن به 2.5 برابر حد مجاز رسیده است.
با  معلق  ذرات  میزان  افزایش  دلیل  به  کرد:   ماهان رحیمی،  اظهار 
قطر 2.5 میکرون یا )PM 2.5( هوای کردستان در شرایط ناسالم 

قرار گرفته است.
برای  استان  هوای  وضعیت  که  است  مدیدی  مدت  افزود:  وی 
بیشتر  در  و  است  گرفته  قرار  ناسالم  در شرایط  گروه های حساس 

روزها شاهد این وضعیت هستیم.
رئیس اداره امور آزمایشگاه های محیط زیست کردستان با اشاره به 
اینکه در 2 شهرستان سنندج و سقز دستگاه سنجش آلودگی هوا 
وجود دارد، عنوان کرد: می توان وضعیت آلودگی هوا را به کل استان 

تعمیم داد و در سایر شهرها نیز وضعیت مشابهی را داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گروه های حساس جهت حفظ سالمتی 

خود از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

خبر خبر

اساسی  ریزی  آسفالت  عملیات  چهارم  فاز 
تبریز  پنج   منطقه  شهرداری  معابر  و  محالت 

آغاز شد .
پنج  منطقه  یعقوب هوشیار شهردار   مهندس 
تبریز با اعالم این مطلب گفت : در این مرحله 
محالت و معابر کوی نصر ، کرکج و باغمیشه از 
این خدمات عمرانی بهره مند شده اند. وی در 
ادامه با بیان اینکه آسفالت ریزی اساسی  یکی 
از خواسته های اصلی شهروندان از این منطقه 
بوده است گفت : شهرک های جدید االحداث 
نصر و مصلی که تا کنون در آنها آسفالت ریزی 
و  ها  کوچه  شدن  تکمیل  با  بود  نیافته  انجام 
آغاز اسکان شهروندان در این محالت نیازمند 
خدمات  این  که  بودند  اساسی  ریزی  آسفالت 

رسانی آغاز گردیده و تا زمانیکه شرایط جوی 
مساعد باشد تدوام خواهد داشت. 

این  بودجه  به  اشاره  با  پنج  منطقه  شهردار 
درصد   85 داشت:  اظهار  سالجاری  در  منطقه 
و  عمرانی  های  پروژه  به  منطقه  این  بودجه 
افزود:  وی  است.  یافته  اختصاص  خدماتی 
امسال بالغ بر 100 میلیارد ریال برای آسفالت 
می  هزینه  معابر سطح حوزه  و  ریزی محالت 
سه  در  سال  آغاز  از  اینکه  بیان  با  وی  شود. 
نیاز  مورد  مناطق  در  ریزی  آسفالت  مرحله 
از  مرحله جدیدی  به شروع  است  یافته  انجام 
آسفالت ریزی اشاره نمود و گفت: در فاز چهارم 
، محالت باغمیشه، کرکج  و کوی نصر از این 

خدمات بهره مند شده اند.

آغاز فاز چهارم عملیات آسفالت ریزی محالت و معابر شهرداری منطقه پنج  تبریز 

اگهی مفقودی 
ایران  انتظامی  شماره  به   1381 مدل  پراید  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
24۹/82م 14 شماره موتور 30375۹شماره شاسی 1412281767۹45s به نام 

بهمن مهدی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  13۹560331010001745 مورخ 13۹5/06/15هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای /محمدخزائی  فرزند شارضا بشماره شناسنامه 661  صادره از نهاونددرششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت 14۹/2 متر مربع پالک 2750فرعی از163 اصلی 
پالک  شقایق  کوچه  طالقانی  خیابان  بلوارثابتی  حافظیه  راه  سه  درفردیس  واقع 
به  لذا  است  گردیده  محرز  جعفرآقاکریمی   آقای  رسمی  مالک  از  17خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف6265
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/7/25

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصورهدایت کار 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   4 شماره  شناسنامه  دارای  رضائی  فاطمه  خانم 
۹5/267 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان فرج اله رضائی  بشناسنامه 46در تاریخ 1354/7/7 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فاطمه رضائی به شماره شناسنامه 4 متولد 132۹ صادره ازساوجبالغ  نسبت 

دختر متوفی 
از ساوجبالغ نسبت  2-پرویز رضائی به شماره شناسنامه 26 متولد 1326صادره 

پسر متوفی
3-صغری رضائی به شماره شناسنامه   8متولد 1332 صادره از ساوجبالغ  نسبت 

دختر متوفی
4-مینا رضائی  به شماره شناسنامه 1308متولد 1341 صادره از ساوجبالغ  نسبت 

دختر متوفی
ساوجبالغ   از  صادره   1344 متولد   130۹ شناسنامه  شماره  به  رضائی  5-مهری 

نسبت دختر متوفی
6-رقیه بهرامی رضائی به شماره شناسنامه 1151 متولد 1335 صادره از ساوجبالغ 

نسبت دختر متوفی
ساوجبالغ  از  صادره   1338 متولد   1203 شناسنامه  شماره  به  رضائی  7-محمد 

نسبت پسر متوفی 
نسبت  ساوجبالغ  از  صادره   1348 متولد   ۹ شناسنامه  شماره  به  رضائی  8-زهرا 

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ 
رئیس حل اختالف شعبه چندار شهرستان ساوجبالغ

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقا/ خانم هوشنگ امیری مالک ششدانگ پالک ثبتی 35۹ فرعی از 28/35 اصلی 
واقع در خرم آباد بخش سه خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده 
آباد که  به شماره 114/1/15288 مورخ ۹5/7/13 گواهی شد دفترخانه ۹ خرم 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده  تایید  رسما  شهود  امضاء  و  هویت 
عمارت به شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت 4820 جلد 45 صفحه 361 به 
شماره چاپی 107858 بنام هوشنگ امیری ثبت و صادر و تسلیم شده است و برابر 
سند رهنی شماره 15450 مورخه 2/10/136۹ دفتر 5 کوهدشت در قبال مبلغ 
انگاری  بعلت سهل  لذا  گرفته  قرار  رهن  در  بمدت 6 سال  ریال   324/000/000
سند  صدور  درخواست  و  نشده  پیدا  کامل  جستجوی  با  و  است  گردیده  مفقود 
المثنی نموده علیهذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 67
رییس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی.

آگهی فقدان 
/ ازبین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی 120 آ. ق . ثبت ( سریال ۹56۹84 ب ۹4 
تهران   4۹7 ازدفترخانه  ای  استشهادیه  باتسلیم  علی  فرزند  قنبرپور  مهدی  آقای 
ودرخواستی به شماره وارده 34272 مورخه ۹5/6/17 اعالم داشته سندمالکیت سه 
دانگ مشاع ازشش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 5 به مساحت 67/52 
بانضمام پارکینگ  بالکن می باشد قطعه 40تفکیکی  که مقدار 3/48 مترمربع آن 
مساحت 2.47  به  قطعه 32  انباری  انضمام  مربه  متر  مساحت 1.32  قطعه 32به 
مترمربع به شماره پالک 351فرعی از44 اصلی مفروز ومجزی شده ازپالک 24۹ 
الکترونیک  دفتر  شماره  به   ، تهران  دوازده  بخش  در  واقع  مذکور،  ازاصلی  فرعی 
13۹52030105۹004400  به نام مهدی قنبرپور  تحت شماره سریال ۹56۹84 
ب ۹4 مسبوق به صدور سندمالکیت بوده ، که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا 
تقاضای صدور سندمالکیت المثنی سندمذکور رانموده است. درهمین راستا وفق ماده 
120آیین نامه ق.ث مصوب 1380/11/8 مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
، اعتراض خود را تسلیم نماید. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
المثنی سند مالکیت   ، یا سند معامله  ارائه اصل سندمالکیت  قانونی ویاعدم  مقرر 
پالک مبحوث عنه طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد . م/الف 14۹6 

کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر –  سادات حسینی

آگهی حصر وراثت
خانم سارا نصری قره آغاج دارای شناسنامه بشماره 1450470556  به شرح پرونده 
کالسه 7۹5-۹5 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهرام نصری قره آغاج به شماره شناسنامه 60 در تاریخ ۹3/11/1 
در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:

1-سارا نصری قره آغاج به ش ش 1450470556 فرزند بهرام دختر متوفی
2-صفیه کنعانی سادات به ش ش 875 فرزند میرعباس زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت
از  آبیک  دفترخانه25  وکالتنامه۹4/۹/26-61714  طبق  عرب  محمدعلی  آقای 
مالک عبداله ربانی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
34۹/۹8مترمربع  مساحت  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سندمالکیت  که  است 
اراضی  در  واقع  فرعی   – از پالک  مفروز  از 25اصلی  فرعی  قطعه 38بشماره17 
ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 45041صفحه 412دفتر  نظرآباد جزء حوزه 
قطعی  سند  برابر  و  گردیده  صادر  و  ثبت  ربانی  عبداله  نام  به  جلد371امالک 
شماره  رسمی  سند  بموجب  و  شده  منتقل  متقاضی  به   - -دفترخانه  شماره 
-دفترخانه - در رهن - می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست 
ماده  به  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  است.  نموده  المثنی  سند 
120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود 
مالکیت  ارائه سند  را ضمن  اعتراض خود  روز  ده  بمدت  آگهی  انتشاراین  تاریخ 
به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
نگردد سند  ارائه  اعتراض اصل سند  یا در صورت  و  اعتراضی واصل نشود  مقرر 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 13۹0/۹/20  
هیات  از  صادره  مورخ۹5/7/10     13۹560301057010138 شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی 
مالکانه  تصرفات   13۹0/۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت  کاظم   فرزند  شقاقی  محمد  آقای 
احداثی در آن به مساحت-/220متر مربع قسمتی ازپالک 125فرعی از12اصلی 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ثبتی ششدانگ  پرونده  محتویات  برابر  و  محرزگردیده 
ثبت  ذیل  از12اصلی  125فرعی  پالک  به  مساحت137400/3مترمربع  به 
17430صفحه465دفترجلد۹1ثبت شهرری بنام خانم گلرخ فریدونیان ثبت وسند 
مالکیت صادرشده وسپس به موجب سند صلح شماره1342مورخ66/6/22دفترخانه 
ومساحت6000مترمربع  یافته  انتقال  االسالمی  شیخ  طاهره  خانم  20۹شهریاربه 
مخابرات  شرکت  به  60تهران  شماره33۹61مورخ81/10/3دفترخانه  سند  طبق 
استان تهران انتقال یافته که درصفحه 110دفترجلد887بنامش ثبت وطبق سن

د3754۹مورخ۹1/2/4دفترخانه761تهران به آقای شاهرخ حکیمیان انتقال یافته 
ونامبردگان درجلسه هیات حضورنیافته لذا هیات مقررنموده با اعمال ماده3قانون 
صدورسند  به  ۹1/4/25نسبت  مصوب  آن  اجرایی  نامه  مذکورونیزماده13آیین 
مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک 
ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد تا چنانچه به مفاد رای صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره 
ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند بدیهی است  در صورت 
عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م.الف:1۹457
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:13۹5/7/25
تاریخ انتشارنوبت دوم: 13۹5/8/10

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی نقی گرمان طبق وکالتنامه 152۹۹-85/12/21دفترخانه 53 کرج از مالک 
آسیه گرمان ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین و مساحت 360مترمربع قطعه 73 تفکیکی 
بشماره2677 فرعی از 6۹اصلی مفروز از پالک – فرعی واقع در اراضی نظرآباد جزء 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 185776صفحه 581دفتر جلد1048امالک به 
نام  شرکت سهامی خاص عمران دشت نظرآباد ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی 
شماره 8764-84/12/10 دفترخانه 2 ساوج بالغ به متقاضی منتقل شده وبموجب سند 
رسمی شماره 8764-84/12/10 دفترخانه 2 ساوج بالغ در رهن بانک ملت می باشد 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به جواد یار محمدی خواهان فرهاد تعالی 
 15:30 ساعت   ۹5/8/12 رسیدگی  وقت   580  /212/۹5 پرونده  کالسه  منش 
خواسته مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم شوراهای حل اختالف تهران نموده که 
جهت رسیدگی به این حوزه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده که به جهت عجر 
خواهان اعالم نشانی خوانده و به درخواست وی و دستور شورا به تجویز ماده 73  
قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 

خوانده در وقت مقرر در دادگاه حاضر شود . 
۷۸۶۲۳/ ۱۱۰ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
فاضل خواسته  پیمان  آقای حامد جم خوانده  تاریخ رسیدگی ۹5/5/24 خواهان 
مطالبه وجه چک به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه گردش کار به تاریخ ۹5/5/23 پرونده کالسه 115/۹5/ 835 در وقت فوق 
العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر  مورخ ۹5/5/23 اعضا محترم شعبه 115 ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دادخواست  خواهان 
ریال  مبلغ 100/000/000  به خواسته  فاضل  پیمان  به طرفیت  حامد جم  آقای 
از  فردوس  باغ  شعبه  ملت  بانک  عهده   1528/870675/20 ش  چک  فقره  یک 
جاری 31145668/82 و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه 
خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت 
سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد1۹8 و 502 و51۹ و 515 و 522 قانون 
و  مواد 307 و30۹ و 310 و311 و 313  و  دادرسی مدنی مصوب 137۹  آیین 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 100/000/000  پرداخت  به  را  تجارت خوانده  قانون   314
خواسته و 2/580/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر  
شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از 
جانب بانک مرکزی با لحاظ ماده 522 قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت 
با واحد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر این 
وا خواهی در شورا  و  اعتراض  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  رای غیابی و ظرف 

همین شعبه میباشد .  
۷۸۶۱۸/ ۱۱۰ قاضی شعبه ۱۱۵ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ تهران 

اجراییه
محکوم  تاسیس(  شرف  )در  توس  افضل  اعتباری  مالی  موسسه  له  محکوم   
موجب  به  زاده  نی  دنیا  موسوی  السادات  منصوره   -2 احمدی  فرزاد   -1 علیه 
دادنامه  ش  و   ۹5100۹2164601۹40 ش  ه  مربوط  حکم  اجرای  درخواست 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹20۹۹72164600868 مربوطه 
خسارت  ریال   5/703/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   100/000/000
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹1/۹/20 بر مبنای 
جدول شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط 
واحد اجرای احکام محاسبه و در حق محکوم له و به پرداخت نیم عشر دولتی به 

نفع صندوق دولت .
۷۸۶۲۱/ ۱۱۰ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران 

آگهی
دادنامه  ش   ۹50088/114/۹5 شپرونده   ۹5/6/15 رسیدگی  تاریخ 
حل  شورای   112 رسیدگی  مرجع   ۹5/6/16 مورخ   ۹50۹۹70۹27300465
اختالف مجتمع شماره 3 تهران خواهان آقای ناصر بابایی فرد وطن خوانده حسن 
ریال  میزان 12/000/000  به  مرادی خواسته مطالبه وجه چک  بلوچ محمد  تن 
فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  کار  گردش  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  با 
بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دادخواست  خواهان 
خواهان آقای ناصر بابایی فرد وطن فرزند محرم علی به طرفیت حسن تن بلوچ 
محمد مرادی به خواسته مبلغ 12/000/000 ریال خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
های دادرسی با توجه به مندرجات پرونده و اوراق و محتویات و پرونده و مستندات 
ابرازی و ارایه اصول و چک ش 28863 مورخ ۹1/7/15 عهده بانک تجارت و مبلغ 
۹1/2/15و  مورخ  پرداخت ش 12000820  عدم  نامه  گواهی  ریال   6/000/000
نامه  چک ش 00288636 عهده بانک تجارت و مبلغ 6/000/000 ریال گواهی 
صادر  موجودی  کسر  علت  به   ۹1/6/25 مورخ   ۹10007340 ش  پرداخت  عدم 
گردید با استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ماال خواسته خواهان ثابت 
است با در نظرگرفتن اسناد مذکور مستندا به مواد1۹8 و 502 و51۹ و 515 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 312 313و  و مواد 2 و 3 قانون وصول 
چک مورخ 72/8/10 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر  شاخص 
ساالنه از زمان چک تا هنگام یوم الوصول متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک 
این رای  اعالم می گردد در حق خواهان صادر  مرکزی در حق خواهان صادر و 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و وا خواهی در شورا همین 

شعبه میباشد .  
۷۸۶۱۶/ ۱۱۰ قاضی شعبه ۱۱۵ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ تهران 

پست  مدیران  با  دیدار  در  زرگرپور  رسول  دکتر  اصفهان-بهادری: 
و  )ع(  شهیدان  ساالر  و  سرور  سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن  استان 
و  دولت  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  پست  هفته  گرامیداشت 
مجلس تصمیم گرفتند که پست، دولتی بماند، بستری فراهم شد که 
این بخش قدم های بلندی بردارد که نقطه ی عطفی برای فعالیت 

های این اداره کل است.
استانداراصفهان با اشاره به جایگاه حاکمیتی پست، گفت: جایگاه های 
تصدی گری می تواند به بخش خصوصی واگذار شود و خوشبختانه 

در فرایند ادارات کل پست تکلیف به درستی روشن گردید.
رسول زرگرپور افزود: در کنار تمامی اقدامات و فعالیت های پست 
از منظر حکومتی چند خدمت این اداره کل از جمله اجرای دولت 
ای  ویژه  اهمیت  از  برای دولت  نف  تکمیل طرح جی  و  الکترونیک 

برخوردار است.
دولت  استقرار  بر  زیادی  تاکید  ریاست جمهوری  اینکه  بیان  با  وی 
الکترونیک دارند، تصریح کرد: یکی از ارکان استقرار دولت الکترونیک 

اقدامات پست است.
تحقق  در  تواند  می  پست  که  مهمی  جمله خدمات  از   : افزود  وی 
دولت الکترونیک نقش ایفا نماید به نتیجه رساندن هرچه سریع تر 
GNAF می باشد تا با اجرای این طرح ها بخشی از معضالت کالن 

همچون ترافیک و تردد های شهری و آلودگی هوا حل شود. 
استاندار اصفهان یادآور شد: ارائه خدمات الکترونیکی و اجرای کامل 
طرح جی نف می تواند در خدمت رسانی صحیح به مردم، کاهش 
اتالف وقت، کاهش هزینه ها،  از  آلودگی هوا، جلوگیری  و  ترافیک 
افزایش بهره وری و باال رفتن سطح رضایت مندی مردم موثر باشد.

زرگرپور به پالک کوبی و کدپستی نیز اشاره کرد و افزود: ارائه ی 
کدپستی در سرشماری نفوس و مسکن بسیار موثر است و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
مدیرارشد استان در پایان ضمن تبریک موفقیت پست اصفهان در 
کسب رتبه اول کیفیت در مجموعه استان های بزرگ کشور، گفت: 
این موفقیت نتیجه تالش وهمت همه همکاران پست استان است و 

امیدواریم با تالش و کوشش بیشتر این جایگاه حفظ گردد. 

استاندار اصفهان مطرح کرد:

نقش موثر پست در تحقق دولت 
GNAF الکترونیک با تکمیل طرح

خبري  نشست  در  18مهرماه  عزیزي  حمیدرضا  دکتر 
و  بیست  مناسبت  به  که  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  با 
چهارمین سالروز تاسیس دانشگاه علمي کاربردي برگزار 
شد، ضمن خیر مقدم خدمت مدعوین و تقدیر و تشکر 
از همکاری خوب مطبوعات و اصحاب رسانه در انعکاس 
خوب  همکاری  با  انشاا...  داشت:  اظهار  دانشگاه  اخبار 
اصحاب رسانه بتوانیم گام های مفیدی در راستای ارتقاء 

سطح آموزش مهارتی در استان برداریم.
انساني  نیروي  تربیت  و  بیکاري  آمار  رفتن  باال  وي 
نامتناسب با بازار کار را از مضرات اجرایي نشدن طرح 
حوزه های  کرد:  تصریح  و  دانست  سرزمیني  آمایش 
دارویی  گیاهان  و  محیط زیست  کشاورِزی،  گردشگری، 
از نیازهاي اساسی استان است و با توجه به اینکه این 
و  پرورش  است  شده  شناخته  گردشگری  قطب  استان 
زیرساخت های  می تواند  ماهر  و  توانمند  نیروی  تربیت 

الزم را برای توسعه استان فراهم کند.
عنوان  به  کاربردي  علمي  جامع  دانشگاه  افزود:  وی 
دانشگاه کارآفرین توانسته است در راستاي رفع نیازهاي 
تعریف  با  و  برداشته  بلندي  گام  منطقه  هر  در  جاري 
مراکز  در  مدرسان  به کارگیري  و  مناسب  برنامه هاي 
پیشرفته،  امکانات  و  برخوردار  کاربردي  آموزشي علمي 
و  مجرب  متخصص،  انساني  نیروي  تربیت  به  نسبت 

کارآمد اقدام کند.
عزیزی هرم سنی دانشگاه های علمی کاربردی را متفاوت 
سنی  متوسط  گفت:  و  کرد  عنوان  دانشگاه ها  دیگر  از 
استان 34 سال  کاربردی  مراکز علمی  دانشجویان مرد 

و متوسط سنی دانشجویان زن 27 سال است.
را  استان  کاربردی  علمی  مراکز  دانشجویان  تعداد  وی 

افزود: 67 درصد  و  بیان کرد  دانشجو  و 673  پنج هزار 
دانشجویان مرد و 33 درصد دانشجویان زن هستند.

با اشاره به  رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اینکه وظیفه این دانشگاه تربیت نیروی ماهر در سطح 
عالی است، گفت: حدود 65 تا 67 درصد فارغ التحصیالن 

مراکز علمی کاربری استان جذب بازار کار شده اند.
این  اساتید  غربال گری  طرح  اجرای  از  همچنین  وی 
مدرسان  غربال گری  طرح  گفت:  و  داد  خبر  مراکز 
فعالیت های  سوابق  و  تدریس  کد  اساس  بر  دانشگاه ها 

پژوهشی آن ها اجرا می شود.
عزیزی با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمي کاربردي 
دارای 14 مرکز فعال و بیش از پنج هزار دانشجو و 728 
مدرس فعال است، افزود: تاکنون بیش از 15 هزار نفر از 

این دانشگاه در استان فارغ التحصیل شده اند.
وی از کاهش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز علمی خبر 
داد و خاطر نشان کرد :شیب نزولی جذب دانشجو در 
مراکز علمی کابردی نسبت به دانشگاه های پیام نور و آزاد 
اسالمی کمتر است. رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان با اشاره به جذب 686 دانشجو در مقطع کاردانی 
سال  در  دانشجو  پذیرش  تعداد  گفت:  سال جاری،  در 
یک هزار  کارشناسی  و  کاردانی  مقطع  دو  در  گذشته 
با جذب دانشجویان در  بوده است که  و 400 دانشجو 
مقطع کارشناسی، تعداد دانشجویان تقریبا مشابه سال 

گذشته خواهد بود و تغییر چندانی نخواهد داشت.
در  جلسه   در  حاضرین  سواالت  به  نشست  پایان  در 
این خصوص پاسخ داده شد و با اهداي لوح و هدیه از 
خبرنگاراني که بیشترین همکاري با دانشگاه را داشتند 

، تقدیر بعمل آمد .

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاري: 

طرح غربال گری مدرسان دانشگاه ها اجرا می شود
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مفقودی 
برگ سبز میتسو بیشی مدل 1۹۹2 میالدی با شماره شهربانی 831س3۹ ایران 
66 با شماره موتور 000676 و شماره شاسی 001236 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی نوبت اول 

مدرگ فارغ التحصیلی اینجانب محمد مهدی محمدی فرزند محمد رضا به شماره 
کارشناسی  مقطع  در  نکا  از  4۹۹۹664781/166صادره  ملی  شماره   / شناسنامه 
رشته جغرفیا انسانی صادره از واحد دانشگاهی سمنان با شماره 8112827465۹ 
در مورخه 82/7/28 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشگاهی سمنان کیلومتر 5 

جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نماید
 نکا 

مفقودی
 پروانه بهره برداری دامداری روستایی با فعالیت گاو شیری اینجانب میکائیل محمد 
زاده به شماره پروانه 27087/ج/18 به تاریخ صدور ۹3/12/3 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند موتور سیکلت آرمین به رنگ مشکی مدل 86 با شماره شهربانی 754۹ ساری 
بخش  روان  مالکیت  861211۹1به  موتور  شماره  و   8653058 تنه  شماره  با   2

نصراله پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 برگ سبز و کارت شناسایی کامیون کمپرسی تیپ lk2624/40 به رنگ نارنجی 
با شماره پالک 867ع۹1 ایران 62 با شماره موتور 335۹2410121646و شماره 
شاسی nab37435514414684شماره بدنه 1620۹6بنام فاطمه زهرا جعفرزاده 

نماور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
ایران 71  151seبه شماره شهربانی ۹۹7و51   سند مالکیت خودرو پرای وانت 
مفقود   nas6451100f4۹3747۹ شاسی  شماره  5364523و  موتور  شماره  و 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از 

ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت
 محمود آباد

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  102۹به  دارای ش ش  آبادی    فرح  صحرائی  علی 
1/۹5/1674از  این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  ۹1در  بشناسنامه   آبادی       فرح  رمضانعلی صحرائی  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود   87/3/1۹اقامتگاه 

منحصر است به : 1-متقاضی پسر متوفی 
ساری  از  صادره   17 ش  ش  به  رمضانعلی  فرزند  آبادی  فرح  صحرایی  2-مهری 

دختر متوفی 
از ساری  آبادی فرزند رمضانعلی به ش ش 748 صادره  3-نرگس صحرایی فرح 

دختر متوفی 
از  آبادی فرزند رمضانعلی به ش ش 2530صادره  4-رقیه خواتون صحرایی فرح 

ساری دختر متوفی 
  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 523 م/الف
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده ۹50251وقت رسیدگی ۹5/8/26 ساعت 11:30 صبح 
گزارش مامورین  متهم قائم رنجبر فرزند پرویز  

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضایی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  174قانون  ماده   تجویز  به  و  دادگاه  دستور  به  بنا 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از 
تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور 
بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو محمود آباد همت ا... نادی بابائی 

مفقودی نوبت دوم
مفقودی کارت باروت اسلحه شکاری ساچمه زنی دولول ته پرپرکوسه کالیبر12 
آستانی  فدائی  اکبر  علی  به  02sp0/t1102متعلق  سالح  بشماره  ترکیه  ساخت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پرشیا مدل ۹7 با شماره شهربانی 635م85 ایران 11 
به شماره شاسی 1۹336883 و شماره موتور 1248518363مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی در خواست گواهی  حصروراثت 
معظم محبتی فرزند علی رضا  دارای ش ش 3414  به شرح دادخواست به کالسه 
3/383/۹5از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میالد رضوی جویباری فرزند عباس       بشناسنامه  150050085 
صادره از جویبار در تاریخ 8۹/6/20اقامتگاه دائمی خود جویبار بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-عباس رضوی جویباری فرزند حسن به ش م 582۹22۹28 پدر متوفی 

2-طوبی بخشی فرزند غالمعلی به ش م 2160858۹61مادر متوفی 
3-معظم محبتی فرزند علیرضا به ش م 58200307۹6همسر متوفی  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف ۹82
رییس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار 

مفقودی
 سند مالکیت خودرو پژو 206 به شماره شهربانی 311ب25 ایران 6۹ و شماره 
از درجه  و  شاسی 82603056 و شماره موتور 10fs۹4181382مفقود گردیده 
اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر 

گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت 
محمود آباد 

مفقودی
برگ وکالت غیر منقول ثبت در دفتر خانه 108 جویبار وکل نقی بخشیان جویباری 
فرزند احمد ش ش 4۹ صادره از جویبار متولد 131۹ و شماره ملی 582۹611420 
به وکیل احمد بابائی شیب آبندانی فرزند قربان ش ش 344 صادره از جویبار بابت 
مراجعه به مراجع دولتی و غیر دولتی جهت اخذ هر گونه استعالم و مفاصه حساب 
و گواهی پایان کار و بابت تمامت شش دانگ یکباب خانه بمساحت 400 متر مربع 
بشماره پالک 436 فرعی از 277 از 1۹ اصلی بخش هفت جویبار و پس از انتقال 

و فروش آن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  
محمود آباد 

مفقودی

 سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل 82 شماره شهربانی 821ص77 ایران 82 با 
شماره موتور 25۹8513 و شماره شاسی s148228726۹773مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی 
متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  چراتی  سهراب حیدری  شاکی   / خواهان 
خواندگان 1- حسن روح االمینی فرزند احمد 2زهرا روح االمینی فرزند احمد3- 
روح  مولود  احمد5-  فرزند  االمینی  روح  بتول  احمد4-  فرزند  االمینی  روح  مریم 
ید  احمدبه خواسته خلع  فرزند  االمینی  فرزند احمد6- جهان جان روح  االمینی 
و رفع تصرف تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه ۹50434 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ۹5/10/21 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن / متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد 
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل 

ابالغ
در پرونده به شماره کالسه 102/۹50760بدینوسیله به آقای بهرام خانزاده فرزند 
برار فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که \آقای سید کمال هاشمی شکایتی علیه 
شما دایر بر جعل و استفاده از سند مجهول دو فقره چک و کالهبرداری تقدیم 
این دادگاه نموده که به تاریخ ۹5/8/22 ساعت ۹:30  صبح تعیین وقت گردید در 
اجرای مواد 180-115 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادگاه مراتب 
در یک نوبت آگهی می شود که جهت رسیدگی در موعد فوق الذکر در این دادگاه 
حاضر شوید که جهت رسیدگی در موعد فوق الذکر در این دادگاه حاضر شوید در 
غیر این صورت دادگاه طبق مقررات قانونی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود م. الف ۹84 
منشی دادگاه شعبه ۱۰۲ دادگاه  کیفری دو شهرستان جویبار ۱۰۲ جزایی سابق

ابالغ 
آقای علی فوالدی علیه متهم آقای سجاد فصیحی به اتهام ضرب و جرح عمدی 
جهت  که  نموده  جویبار  شهرستان  عمومی  دادسرای  تقدیم  فحاشی  و  توهین  و 
دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق  به شعبه 101  رسیدگی 
ارجاع و به کالسه ۹5060۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/۹/1 و ساعت 
۹:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به 
تجویز ماده 344 قانئن آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یم نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹85
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ۱۰۱ جزایی سابق سید کاظم 
مهدی زاده 

آگهی 
در پرونده ۹40۹۹812۹5000511 این شعبه خانم فریبا پاشایی فرزند صادق به 
اتهام سرقت یکفقره چک تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و  انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد م. الف ۹83
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار 

رونوشت آگهی حصروراثت 
سید میالد حسن پورپیاکالیی دارای ش ش 3414  به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  1/617/۹5از  
بشناسنامه  27542در  پیاکالیی       پور  عباس حسن  سید  شادروان  که  داده 
تاریخ ۹5/5/1اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
بابل  از  1-سید مجتبی حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش 156صادره 

پسر متوفی 
2-سید میالد حسن پورپیاکالیی ف سید عباس و شهره به ش ش3414صادره 

از بابل پسر متوفی 
ش0- ش  به  شهره  و  عباس  سید  ف  پورپیاکالیی  حسن  شیرین  3-سیده 

2050202131صادره از بابل دختر متوفی 
همسر  تهران  از  6518صادره  ش  ش  به  فهیمه  و  اسمعیل  ف  توفیقی  4-شهره 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد 
دبیر شعبه یکم شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزایده 
اجرای مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت فروش مال مشاع 
در پرونده کالسه ۹50084 فروش پالک ثبتی 3416 اصلی بخش 2 غرب بابل در 
روز چهار شنبه تاریخ 12 /۹5/8 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا از طریق مزایده 
بفروش برساند مشخصات پالک فوق زمینی به مساحت تقریبی 3۹6 متر مربع که 
عرصه آن وقف و به آدرس بابل بعد از بیمارستان یحیی نژاد خورشید 13 در داخل 
آن یک ساختمان قدیمی تخریبی احداث شده است کارشناس قیمت پالک فوق را 
به مبلغ ۹/108/000/000 ریال تعیین نموده است که مزایده از همین قیمت پایه 
شروع شده و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد 
مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در 

صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
اجرای احکام مدنی شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل 

آگهی مزایده نوبت اول 
در  به  محکوم  وصول  دارد جهت  نظر  در  بابل  دادگاه حقوقی  اجرای شعبه سوم 
پرونده ۹10157 نسبت به فروش 23/1 سیر مشاع از 120 سیر مشاع ملک متعلق 
به حسنجان عطارد مورث محکوم علیه در تاریخ ۹5/8/6 ساعت 11 صبح در محل 
شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادستان 
پالک  ششدانگ  از  سیر   120 از  مشاع  سیر   23/1 ارزش  کارشناس  نماید  اقدام 
ثبتی 216 فرعی از 2327 اصلی بخش 2 غرب بابل بخش دو غرب بابل به آدرس 
کمربندی غربی مشتاق 6 دارای یک دستگاه بنای ساختمانی با قدمت 35 سال 
آجر و بلوک و سیمان دارای اشتراک آب برق گاز می باشد 13243۹۹۹۹۹ ریال 
بر آورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین خرید می تواند پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده جهت بازدید از آپارتمان به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند تا 
ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده 12۹ قانون اجرای احکام مدنی 
برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در 

حق دولت ضبط خواهد شد 
دفتر شعبه اجرای احکام شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی حقوقی 
شهرستان بابل 

آگهی ابالغ
 متهم علی اکبر نوری 

به موجب پرونده کالسه فوق شعبه 4-۹50441 بازپرسی دادسرا بابل در خصوص 
شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل فرزند علیه شما مبنی بر تغییر غیر 
این شعبه در حال رسیدگی میباشد و چون آدرس شما را  مجاز کاربری که در 
مجهول المکان اعالم نموده لذا  در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه در ساعت اداری ساعت 
8 صبح خودتان را به این شعبه معرفی و از خودتان دفاع نمایید عدم حضور جلب 

است در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
بازپرس شعبه ۴ دادسرا بابل – اصغری 

دو سکوي فاز ۱4 تا فروردین 96 راه اندازي مي شود
 مجري طرح توسعه فاز 14خبرداد: سکوهاي B و A این فاز به ترتیب تا 
پایان دي ماه امسال و فروردین سال آینده آماده نصب و راه اندازي مي شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت نفت و گاز پارس 
در  گرفته  صورت  جایگزیني  به  اشاره  با  گل  زرین  مرتضي  مهندس، 
سکوهاي این فاز در سال گذشته گفت: با توجه به پیشرفت نسبتا باالي 
ساخت و تدابیر وزارت نفت در بهره برداري از فازهاي اولویت دار ، سکوهاي 
 17B 14 به فازهاي داراي اولویت 17 و 18 و سکوهاي اقماريD 14 وC
و 18B نیز به فاز 14 تعلق گرفت. وي با بیان اینکه عملیات نصب سکوي 
14Dدر موقعیت سکوي 18B، مردادماه امسال پایان یافت، اظهار داشت: 
سکوي اقماري دیگر این فاز نیز)14C( بزودي آماده بارگیري و نصب در 
موقعیت سکوي 17B مي شود. مجري طرح توسعه فاز 14عنوان کرد: هم 
اکنون عملیات ساخت دو سکوي اصلي B و A این فاز دریارد بندرعباس 
با پیشرفت76 درصد درحال انجام و عرشه هاي اقماري این سکوها نیز در 

بخش EPC داراي 40 درصد پیشرفت است.
زرین گل افزود: تا پیش از این، روند ساخت سکوهاي اقماري فازهاي 
17و18 باتوجه به مشکالت پیمانکار متوقف شده بود که با ایجاد تغییرات 
ایجاد شده در حوزه مدیریتي این بخش و تامین نسبي منابع مالي، مراحل 

ساخت این دو سکومجددا در یارد صدرا فعال شده است.
وي با اعالم اینکه ساخت سکوي 18B)جایگزین موقعیت 14C( در اولویت 
اجرا قرار گرفته است، تاکید کرد: براي تحقق ظرفیت یک میلیارد فوت 
مکعبي در مرحله نخست این طرح، عالوه بر نصب و راه اندازي سکوي 

اصلي)14A( ، عرشه اقماري این سکو نیز باید نصب و راه اندازي شود. 

استقبال اروپایی ها
 از محصوالت پتروشیمی ایران

اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  مدیرکنترل 
پتروشیمی  محصوالت  از  ها  تحریم  رفع  از  پس  اروپایی  کشورهای 
ایران استقبال کرده اند، گفت: صادرات این محصوالت به کشورهای 

آمریکای التین و آفریقایی نیز در حال افزایش است.
صنایع  ملی  شرکت  تولید  مدیرکنترل  زاده  بساق  محمد  علی 
کشورهای  به  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  گفت:  پتروشیمی 
پتروشیمی  صنعت  دیرین  و  سنتی  مشتریان  جمله  از  مختلف 
اساس بر  آسیا  شرق  جنوب  و  جنوب  حوزه  کشورهای  بویژه   ایران 
 برنامه ریزی ها در حال انجام است. وی افزود: نکته مهم در صادرات 
اروپایی  افزایش درخواست کشورهای مختلف  6 ماه نخست امسال، 

برای خرید محصوالت پتروشیمی ایران است.
بساق زاده افزود: صادرات به کشورهای آمریکای التین و آفریقایی نیز 
تاکید کرد که هرگونه  نکته  این  بر  باید  اما  است  در حال افزایش 

صادرات، پس از تامین نیاز داخل انجام می شود.
طرح  چند  از  برداری  بهره  با  امسال  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی 
و شیمیایی  پلیمری  انواع محصوالت  و صادرات  تولید  پتروشیمی، 

با رشد قبل قبولی مواجه شده است.
ها  تحریم  از  ناشی  های  رفع محدودیت  با  کرد:  اضافه  زاده  بساق 
برای صنعت پتروشیمی، اکنون شرکت های مختلفی عالقه مندی 
فناوری  انتقال  و  ای  توسعه  های  طرح  در  همکاری  برای  را  خود 
کیفیت  به  توجه  با  ایران  پتروشیمی  محصوالت  خرید  همچنین  و 
این  با  و خوبی  سازنده  های  رایزنی  و  اند  کرده  اعالم  آن  مطلوب 

شرکت ها انجام شده است.

تولید نفت ایران 
به 3.66 میلیون بشکه رسید

گزارش ماهانه بازار نفت اوپک به نقل از منابع ثانویه 
مدعی شد که تولید نفت خام ایران در ماه سپتامبر 
2016 به سه میلیون و 665 هزار بشکه افزایش 
یافت.سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
گزارش ماه اکتبر خود به نقل از منابع ثانویه مدعی 
شد که تولید نفت خام ایران در ماه گذشته )سپتامبر 
2016( با 21 هزار و 400 بشکه افزایش نسبت به 
ماه پیش از آن )اوت(، به سه میلیون و 665 هزار 
بشکه رسید.بر این اساس، تولید نفت ایران در ماه 

اوت، سه میلیون و 643 هزار بشکه در روز بود.
آمار مستقیم  اوپک،  نفت  بازار  ماهانه  در گزارش 
وزارت نفت ایران به دبیرخانه اوپک در باره تولید ماه 

سپتامبر، قید نشده است.
همین گزارش حاکی است که تولید نفت ایران در 
ماه پیش از آن )اوت(، سه میلیون و 630 هزار بشکه 

در روز بود.

قزاقستان صادرات نفت از 
»کاشاگان« را از سرگرفت

قزاقستان ازسرگیری تولیدوصادرات نفت ازبزرگترین 
نام  به  خزر  دریای  در  واقع  کشور  این  میدان 

»کاشاگان« را آغاز کرد.
وزارت انرژی قزاقستان اعالم کرد که در چارچوب 
کنسرسیوم نفتی خزر7هزار و700 تن نفت ازاین 
لوله  از سیستم خط  و همزمان  استخراج  میدان 
»کزترانساویل« 18.8 تن نفت نیز برای صادرات 
این حدود 22.8  بر  ارسال شد. وی گفت: عالوه 

میلیون متر مکعب گاز از این میدان استخراج شد.
انرژی  وزارت  مطبوعاتی  سرویس  گزارش  به 
قزاقستان برای راه اندازی دائمی این میدان نفتی 
و سیستم های  دریایی  تجهیزات  به  آن  وتجهیز 
زمینی، آزمایش ابزار دقیق و سیستم های کنترل 
خودکار و فرایندهای تکنولوژیک جهت بهره برداری 

پایدار، به زمان نیازاست. 
سپتامبر  ماه  در  درکاشاگان  تجاری  نفت  تولید 
تولید  افزایش  برای  و  آغاز   )۹2 2013)شهریور 
 2017 سال  تا  تن  میلیون   50 حجم  تا   ساالنه 

برنامه ریزی شده بود. 
با این حال، پس از یک تولید چند ماهه به دلیل بروز 
مشکالت فنی، روند تولید نفت کاشاگان متوقف شد. 
درپاییز سال 2016، پس از یک بازسازی گسترده 
در زیرساخت ها، کاشاگان برای از سرگیری تولید 
آماده شد. میزان نفت قابل استحصال در کاشاگان 
به عنوان پنجمین میدان نفتی جهان در محدوده 
و  بشکه  میلیارد   ۹ حدود  حداقل  خزر  دریای 
درمجموع 38 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ایران به دنبال  اینکه  با بیان  معاون وزیر نفت 
رقابت با روسیه در بازار گاز اروپا نیست، گفت: 
از  اروپا  به  ایران  برنامه صادرات گاز  مهمترین 

مسیر LNG است. 
برای  ایران  اینکه  بیان  با  عراقی  حمیدرضا 
جی  ان  ال  طریق  از  اروپا  بازار  به  دستیابی 
برای  این حوزه هدفی  و در  برنامه ریزی کرده 
گفت:  ندارد،  روسیه  با  جایگزینی  و   رقابت 
در  رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  اساس  بر 
داشته  صادرات  باید  مقاومتی  اقتصاد  حوزه 
باشیم و نقش خود را در تجارت جهانی بازی 

کنیم.
در  اینکه  بیان  با  گاز  ملی  عامل شرکت  مدیر 
حال حاضر ایران یک درصد از تجارت جهانی 

گاز را در اختیار دارد و این میزان باید به 10 
در  ایران  کرد:  تصریح  یابد،  افزایش  درصد 
تعامل  زیادی  کشورهای  با  می تواند  بلندمدت 
اروپا  بازار  به   LNG طریق  از  و  باشد  داشته 

دست یابد.
اروپا،  بازار  که  این  بیان  با  نفت  وزیر  معاون   
بازاری نیست که بتوانیم با روسیه رقابت کنیم، 
اظهار داشت: ایران جایگزین روسیه نمی شود و 

هدفی هم در این زمینه ندارد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز، تاکید 
کشورهای  و  دارد  را  خود  بازار  ایران  کرد: 

همسایه به گاز ایران نیاز دارند.
اینکه  بر  تاکید  با  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
با توجه به وجود بزرگترین ذخایر گاز جهان، 

ایران ظرفیت باالیی در تامین گاز همسایه های 
امکانات  قیمت،  از جمله  مسائلی  و  دارد  خود 
بیان  شود،  حل  مرور  به  باید  فنی  و  سیاسی 
کرد: تولید گاز ایران تا چهار سال آینده از 600 
میلیون مترمکعب در روز کنونی به یک میلیارد 

و 260 میلیون مترمکعب افزایش می یابد.
از  ایران  برداشت  نفت،  وزیر  معاون  گفته  به 
مخزن پارس جنوبی تا سال آینده با قطر برابر 
می شود و می توانیم این گاز را به ارزش افزوده 

تبدیل کنیم. 

معاون زنگنه اعالم کرد:

صادرکننده LNG می شویم

مدیرعامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  حکم  با 

کشوری منصوب شد.
ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل  حکم  با  دیروز  ایران،  نفتکش 
»سیروس  کشوری،  بازنشستگی  صندوق 
کیان ارثی« به عنوان نماینده این صندوق 
در هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران 

منصوب شد.
همچنیـن براسـاس تصمیـم هیـات مدیره 
شـرکت ملـی نفتکـش ایـران، کیـان ارثی 
بـه عنـوان مدیرعامـل جدیـد این شـرکت 

شـد. انتخاب 
شده  صفایی«  اکبر  »علی  جانشین  وی 
است که از سال 13۹2 تاکنون مدیرعاملی 
شرکت ملی نفتکش ایران را برعهده داشته 

است.
صادرات  برنامه ریزی  ریاست  ارثی،  کیان 
نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت 
دفتر  در  نفت  ملی  شرکت  نماینده  ایران، 
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  نماینده  نیکو، 
هیات  ریاست  و  مدیرعامل  و  چین  دفتر 
)تاپکو(  پاد  انرژی  توسعه  شرکت  مدیره 
بازنشستگی کشوری را  وابسته به صندوق 

در کارنامه خود دارد.

نفتی  کشتیرانی  بزرگترین  عنوان  کسب 
تحریم های  دوران  در  ناوگان  جهان، حفظ 
ظالمانه، تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله 
با رویکرد تنوع سبد درآمدی و خارج سازی 
در  منبع درآمدی و حضور  از یک  شرکت 
خدماتی  شرکت های  تاسیس  و  گاز  بازار 
فعال در بخش دریایی از دیگر دستاوردهای 
دوران تصدی علی اکبر صفایی در مدیریت 

شرکت ملی نفتکش ایران است.
به گزارش ایرنا، شرکت ملی نفتکش با در 
اختیار داشتن بیش از 70 نفتکش به عنوان 
شناخته  جهان  نفتکش  ناوگان  بزرگترین 

می شود.

مدیرعامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران 
منصوب شد

یک مقام مسئول با تشریح ترکیب جدید مواد 
شیمیایی بنزین عرضه شده در جایگاه های سوخت، 
گفت: به زودی MTBE از ترکیب بنزین کشور به 

طور کامل حذف می شود. 
جدید  برنامه  تشریح  در  شیرازی زاده  علی   
کیفی سازی استاندارد تولید و عرضه بنزین در 
کشور، گفت: در دهه 70 ماده افزودنی تترا اتیل 
سرب به عنوان مهم ترین ماده اکتان افزا به دلیل 
مالحظات زیست محیطی از ترکیب تولید بنزین 
فن آوری  و  پژوهش  شد.مدیر  حذف  کشور  در 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
تاکید کرد: در نهایت با حذف این ماده شیمیایی، 
ماده اکتان افزای MTBE )متیل ترسیو – بوتیل 
اتر( جایگزین تترا اتیل سرب در ترکیب تولید بنزین 
کشور شد.این مقام مسئول با اشاره به اثرات منفی 
MTBE  بر روی محیط زیست، از برنامه حذف 
این ماده شیمیایی از ترکیب تولید بنزین کشور 
خبر داد و افزود: در حال حاضر روزانه در حدود 27 
میلیون لیتر بنزین در سطح کالنشهرها براساس 
استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا عرضه می شود.

وی با اعالم اینکه کاهش قابل توجه سهم گوگرد 
از ترکیب سوخت یکی از مهمترین ویژگی های 
اظهار  است،  در کشور  یورو چهار  بنزین  عرضه 
داشت: گوگرد به طور طبیعی در نفت خام وجود 
دارد و در صورتی که در فرآیندهای پاالیشی حذف 
نشود، سوخت موتور از کیفیت مطلوبی برخوردار 
نخواهد بود که این اقدام موجب کاهش راندمان 
عملکرد کاتالیست اگزوز خودرو شده و در نتیجه 

تاثیر قابل مالحظه ای بر میزان آالینده های گازهای 
خروجی خودرو خواهد داشت.شیرازی زاده از دیگر 
تغییرات اعمال شده در ترکیب تولید بنزین کشور با 
استاندارد یورو چهار را کاهش میزان برخی از مواد 
شیمیایی همچون بنزن، الفین و آروماتیک عنوان 
کرد و افزود:اگر چه بنزن موجب اکتان افزایی در 
بنزین می شود با این وجود متولیان سالمت جامعه، 
آن را برای سالمت محیط زیست مضر تشخیص 

داده اند.
کاهش  روش های  از  یکی  افزود:  شیرازی زاده، 
آلودگی، کنترل میزان بنزن در بنزین موتور بوده 
که از موثرترین روش های کاهش آلودگی و حفظ 
سالمت و ایمنی افراد است .به گفته وی الفین ها 
ترکیبات غیراشباع بوده و به رغم اینکه سبب افزایش 
عدد اکتان بنزین می شوند، میزان آنها در بنزین باید 
آنها  رسوب  بر  مبنی  گزارش هایی  کنترل شود. 
در موتور خودرو و  کاهش راندمان آن ارائه شده 
و بنابراین کنترل میزان الفین ها نقش موثری در 
افزایش عملکرد و کاهش آالیندگی خودروها دارند.
مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی همچنین با بیان اینکه 
حداقل  که  هستند  مولکول هایی  آروماتیک ها، 
دارای یک حلقه بنزنی هستند و می توانند سبب 
افزایش رسوب در موتور و افزایش میزان انتشار دی 
اکسید کربن در گازهای خروجی خودرو شوند، 
یادآور شد: بر این اساس آروماتیک های سنگین با 
جرم مولکولی باال به ویژه در محفظه احتراق قابلیت 

رسوب و کاهش راندمان موتور را دارا هستند.

ترکیب جدید بنزین اعالم شد؛

MTBE از ترکیب بنزین ایران حذف می شود
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نیمی از ظرفیت معادن زغال سنگ خالی است
آمارها نشان می دهد که تولید زغال سنگ در سه سال اخیر حدود 
77 درصد رشد داشته است.نمودار تولید زغال سنگ در کشور نشان 
می دهد که تا نیمه های امسال روند تولید به گونه ای بوده  که می توان 
پیش بینی کرد تا انتهای امسال یک میلیون و 500 هزار تن زغال 
سنگ تولید می شود که البته این رقم در سال گذشته معادل یک 
میلیون و 470 هزار تن، در سال 13۹3 معادل یک میلیون 434 
هزار تن و در سال 13۹2 معادل یک میلیون و 183 هزار تن بوده 
است.این ارقام نشان می دهد که مجموع عملکرد معادن زغال سنگ 
در سه سال اول دولت یازدهم رشدی 77 درصدی داشته است در 
حالی که زغال سنگ در دولت قبل رشد با رشد منفی 28 درصدی 

همراه بوده است..
  

بانک
  برگزاری قرعه کشی دومین جشنواره

 قرض الحسنه بانک آینده
مراسم قرعه کشی جوایز دومین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک آینده، روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه سال جاری، 
حضور  با  مراسم  شد.این  برگزار  آینده  بانک  مرکزی  درساختمان 
از:  )متشکل  ها  بانک  کشی  قرعه  بر  نظارت  هیات  محترم  اعضای 
جمهوری  مرکزی  بانک  و  کشور  کل  دادستانی  محترم  نمایندگان 
اسالمی ایران(؛ مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و 
تنی چند از روسای شعب بانک آینده، برپاشد وطی آن برندگان خوش 
شانس این حساب ها مشخص شدند.در دومین دوره از قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده، به پاس قدردانی از 
نّیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه،  ۹5دستگاه خودروی سواری 
پژوپارس، 1۹5 کمک هزینه خرید صنایع دستی،به همراه میلیاردها 
ریال جوایز نقدی و غیرنقدی دیگر برای سپرده گذاران در نظرگرفته 
شده بودکه با انتخاب برندگان در این مراسم؛ این جوایز به زودی به 

آنها اهدا خواهد شد..
 

 تمدید تخفیف در مبلغ سپرده اجاره صندوق امانات 
بانک پارسیان

بانک پارسیان به منظور ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای مشتریان و 
نوین، مهلت تخفیف درمبلغ سپرده جبران  ارائه خدمات  همچنین 
هزینه های احتمالی اجاره صندوق امانات خود را تا پایان سال جاری 
تمدیدکرد.به گزارش روابط عمومی، مشتریانی که از28 شهریور ماه 
انعقاد قرارداد اجاره صندوق امانات  تا پایان سال جاری مبادرت به 
نمایند، می توانند همچنان از30 درصد تخفیف در مبلغ سپرده جبران 
هزینه های احتمالی برخوردارشوند.مشتریان گرامی می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک پارسیان مراجعه نمایند.شایان 
مرکزی،  شعب  در  تهران؛  در  پارسیان  بانک  اکنون  هم  است،  ذکر 
رشید،  چهارراه  دولت،  ظفر،  ازادی،  میدان  تختی،  چهاراه  افسریه، 
کازرون،آمل،  گرگان،  درشعب  ها؛  شهرستان  در  و  مادرکرج  میدان 
بلوار امیرکبیر شیراز، فردوسی کرمانشاه، تبریز، بلوار امین قم، عدل 

قزوین، اردبیل و بلوار جمهوری یزد دارای صندوق امانات می باشد.
 

 رونمایی از دستگاه بیرونی کاشت حلزون شنوایی
 با مشارکت بانک پاسارگاد

با  بنیان،  دانش  شرکت  یک  به عنوان  پاسارگاد،  طنین پرداز  شرکت 
مشارکت شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا( به عنوان 
به  موفق  پاسارگاد،  مالی  گروه  ماجراجویانه  سرمایه گذاری  شرکت 
طراحی و ساخت دستگاه بیرونی سیستم کاشت حلزون شنوایی » 
گزارش  شد.به  رونمایی  آن  از  مراسمی  طی  که  شد   »TAPPS+
 ،13۹5 مهر   1۹ تاریخ  در  مراسم  این  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی 
دکتر  حضور  با  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه  محل  در 
فرهادی وزیر علوم، دکتر قاسمی رییس دانشگاه خاتم و مدیرعامل 
بانک پاسارگاد، دکتر سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر 
انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی ، 
رییسان  از  جمعی  امیرکبیر،  دانشگاه  رئیس  معتمدی  احمد  دکتر 
حلق  گوش،  متخصصان  و  جراحان  شنوایی،  حلزون  کاشت  مراکز 
و بینی برگزار شد.دکتر فرهادی وزیر علوم و مسئول پروژه کاشت 
حلزون شنوایی ایران گفت: شنوایی یکی از حواسی است که بسیار 
کلیدی است. همچنین دکتر قاسمی رییس دانشگاه خاتم و مدیرعامل 
به  برای  تبریک  ضمن  جلسه  این  در  سخنانی  طی  بانک پاسارگاد 
ثمرنشستن 18 سال تالش ارزشمند تعداد بسیاری از اندیشمندان 
و استادان دانشگاه و متخصصانی که 18 سال از عمر خود را برای 
این کار بزرگ اختصاص دادند گفت: شرکت شناسا به عنوان بازوی 
سرمایه گذاری ماجراجویانه گروه مالی پاسارگاد، بخشی از این اقدامات 
است. به عنوان مثال ما بیش از 2 هزار نفر از زندانیان معسر مالی 
کردیم.  آزاد  نبودند  هم  مجرم  و  نداشتند  مالی  توانایی  عمال  که  را 
یکی  نیز  نهمین سال  برای  کنکور سراسری  برتر  نفرات  از  حمایت 
دیگر از این اقدامات است. وی ضمن قدردانی از تالش های مدیرعامل 
شرکت شناسا ادامه داد: شرکت شناسا توانمندی بسیاری دارد و باید 
فعالیت های خود را گسترش دهد. چراکه همانطور که از نام این گونه 
سرمایه گذاری ها برمی آید، این گونه اقدامات، خطرپذیر، ریسک پذیر 

و ماجراجویانه است.
 

 اقتصاد کالن
یارانه مهر دوشنبه واریز می شود

یارانه نقدی مهر ماه ساعت 24 روز دوشنبه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود.سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: شصت 
و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 دوشنبه 26 مهرماه 
واریز می شود.طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ یارانه این 
مرحله نیز مانند ماه های گذشته برای هر نفر 45 هزار و 500 تومان 

است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
 

 ثبت نام کنندگان اینترنتی از مرز ۱7میلیون نفر گذشت
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۹5گفت: روزگذشته آمار 
ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن، از 17 میلیون 

و 282 هزار نفر گذشت.
علیرضا زاهدیان، قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۹5 
گفت: تاکنون 5 میلیون و 120 هزار خانواده در سرشماری نفوس و 
مسکن سال ۹5 به صورت اینترنتی شرکت کرده اند. بر این اساس 
تعداد مشارکت کنندگان از مرز 17 میلیون نفر عبور کرده و به 17 
میلیون و 282 هزار نفر رسیده است.همچنین نعمت اله ترکی، مدیر 
اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان تهران نیز از ثبت نام بیش 
از 2 میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان استان تهران در سرشماری 

اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹5 خبر داد..
 

 صنعت
معرفی 6 تولید کننده متخلف صنعت ساختمان به دادگاه

تولیدکننده  شش  معرفی  از  تهران  استاندارد  مدیرکل  بیات  مسلم 
متخلف در صنعت ساختمان به دادگاه خبر داد.

این شش متخلف که تولیدکننده فراورده های غیراستاندارد بتن آماده 
با  فوندوله  پاشنه  با  تیرچه   ، قائم  قصر  و  بتن  رویان  تجارتی  نام  با 
نام تجارتی هدایت و مانی، بلوک سقفی پلی استایرن با نام تجارتی 
هدایت ، موزاییک با نام تجارتی گرانیتی آریا ، بودند ، برای رسیدگی 

به تخلفاتشان،  در ماه گذشته به دادگاه معرفی شدند.

با میزان صادرات ۵۰ درصد هدف پوشش داده می شود

درخواست ۱۰۰ میلیاردی برای
 صادرات مرغ

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
از برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 170 هزار 
تن گوشت مرغ در افق 1404 خبر داد. حسن 
به  مرغ  گوشت  صادرات  کرد:   اظهار  رکنی 
امکان  اما  انجام  است  صورت منجمد در حال 
صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و 
افغانستان محدود است.وی صادرات گوشت مرغ 
در شش ماهه نخست امسال را حدود 40 هزار 
تن عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان صادرات 
50 درصد هدف امسال ما را پوشش داده است.

در خواست 100 میلیارد تومان برای صادرات
در  صادرات  افزایش  داشت:برای  اظهار  رکنی 
از دولت  تومان  سال جاری مبلغ 100 میلیارد 
گوشت  صادرات  مورد  در  ایم.وی  کرده  تقاضا 
عرضه  گفت:  نیز  شده  تفکیک  صورت  به  مرغ 
گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در 
دنیا انجام می شود و ما هم باید به این سمت 
از تفکیک قطعات الشه و  با استفاده  حرکت و 
بسته بندی های جدید، اقدام به عرضه و صادرات 
گوشت مرغ تفکیک شده کنیم.معاون وزیر جهاد 
ایران  های  کشتارگاه  تمایل  باره  در  کشاورزی 
که  آنجایی  از  داشت:  اظهار  سنگین،  مرغ  به 
مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع 
سنگین  مرغ  خرید  به  گرایش  دارد،  باالتری 
دارند در حالی که منافع مصرف کننده و منفعت 
عمومی کشور اقتضاء می کند که مرغ با ضریب 

تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شود.
 

 بازار سرمایه
شاخص بورس به ارتفاع 78 هزار 

واحد نزدیک شد

روزگذشته  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
به  واحدی،   231 افزایش  ثبت  با  سرمایه  بازار 
جریان  شد.در  نزدیک  واحد  هزار   78 ارتفاع 
1214میلیون  تعداد  سرمایه  بازار  معامالت 
به ارزش 60۹میلیارد تومان  سهم و حق تقدم 
و  گرفت  قرار  دادوستد  مورد  نوبت  78هزار  در 
در  افزایش 231واحدی  ثبت  با  بورس  شاخص 
ارتفاع 77 هزار و 886واحد قرار گرفت .بر اساس 
با  ایران هم  فرابورس  بازارهای  در  این گزارش؛ 
معامله 275میلیون ورقه به ارزش 153میلیارد 
واحد   2.3 آیفکس  نوبت،  26هزار  در  تومان 

افزایش یافت و در ارتفاع 825واحد قرار گرفت.
 

 خانه دار شدن 2 هزار و 793 نفر از 
طریق فرابورس

ایران،  فرابورس  گذشته  هفته  معامالت  در 
اوراق  از  استفاده  با  نفر   7۹3 و  هزار   2 تعداد 
حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرایند دریافت 
حق  معامالت  شدند.حجم  بانک  از  تسهیالت 
تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به 23 
مهر ماه، به 138هزار مورد رسید. بر این اساس، 
معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن از سال 8۹ 
در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم 
تسهیالت  تقدم  حق  نماد   20 از  بیش  اکنون 

مسکن در این شرکت معامله می شود
 

  خودرو
خودروهای بی کیفیت را بشناسید

در ارزیابی کیفیت خودروها در شهریورماه امسال 
همچنان پژو 405، پژو 206 ، پژو پارس، سمند، 
تیبا حائز تک ستاره شدند. و  پراید  انواع   ، دنا 
بازرسی  شرکت  گزارش  جدیدترین  براساس 
ماه سال  در شهریور  ایران  استاندارد  و  کیفیت 
خودرو  دستگاه   ۹43 و  هزار   56 تعداد   ۹5
حجم  از  درصد   ۹3 که  شده  تولید  سبک  
تولیدات به خودروهای سورای و 7 درصد دیگر 
به خودروهای وانت اختصاص دارد. خودروهای 
سبک تولیدی کشور در این ماه، شامل 35 مدل 
خودرو در گروه سواری و 6 مدل در گروه وانت 
می باشنددر این بخش، خودروهای وانت نیسان 
دوگانه سوز و وانت تندر به ترتیب بیشترین و 
کمترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند.
در بخش سواری، خودروهای پژو 206 و برلیانس 
میزان  کمترین  و  بیشترین  ترتیب  به   H330
اختصاص  خود  به  ماه  این  در  را  خودرو  تولید 

دادند.
 

 حمل و نقل
ارتقای رتبه جهانی کشتیرانی ایران

ناوگان حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری 
بین  بندی  رده  جدیدترین  در  ایران  اسالمی 
المللی با چهار پله صعود در رتبه 1۹ دنیا قرار 

گرفت.
لندن  کالرکسون  تحقیقاتی  موسسه 
 )Container Intelligence Monthly(
کشتی های  مالکین  بندی  رتبه  آخرین  در 
جمهوری  کشتیرانی  گروه  جهان،  کانتینربر 
پله صعود، در رده1۹  با چهار  را  ایران  اسالمی 

جهان قرار داد.

خبر خبر

در  قاچاق  کاالهای  عرضه  با  برخورد  طرح 
(از  )روزگذشته  شنبه  از  صنفی  واحدهای 
سوی بازرسان اتاق اصناف ایران آغاز می شود.
پس از واگذاری نظارت بر عرضه کاالی قاچاق 
شنبه  از  اصناف،  به  صنفی  واحدهای  در 
طرح  اصناف،  بازرسی  (گروه های  )روزگذشته 
را  قاچاق  کاالی  با  برخورد  هدفمند  و  جامع 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  می گذارند.طرح  اجرا  به 
با حضور  اوایل مهرماه  از  در واحدهای صنفی 
خیابان  در  خانگی  لوازم  اتحادیه  مسئوالن 
که  بود  قرار  و  شد  آغاز  تهران  حضور  امین 
مورد  هم  اصناف  سایر  خانگی  لوازم  از  پس 
بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرد.اما پس از 
سازمان  و  اصناف  میان  فراوان  کشمکش های 
تعزیرات، سرانجام در جلسه ای با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، بازرسی از واحدهای صنفی 
در  البته  شد.  واگذار  ایران  اصناف  اتاق  به 
جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان 
اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به 
سازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند.در واقع 
سازمان تعزیرات حکومتی زمانی می تواند وارد 
اصناف،  بازرسان  سوی  از  که  شود  مغازه  یک 
علی  اساس  براین  باشد.  شده  رسانی  اطالع 
امر  این  بر  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  فاضلی 
با  و  امنیتی  بازار  فضای  نباید  که  کرد  تاکید 
اصناف  باشد و خود  انتظامی  حضور مسئوالن 
باشند.براین  داشته  نظارت  واحدها  بر  باید 
اساس، طرح اولیه ای که قرار بود از 15 مهرماه 
آغاز شود، شروع نشده به پایان رسید و طرح 
جدید که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران بود به 
اجرا در می آید و بر این مبنا این طرح از بازار 

لوازم خانگی آغاز شده و سپس به بازار موبایل، 
پزشکی  لوازم  و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
که  مغازه هایی  گزارش،  این  می رسد.براساس 
عنوان  به  باشند،  داشته  فاکتور  بدون  کاالی 
فروشنده کاالی قاچاق شناخته شده و با آنها 
برخورد می شود. در این خصوص، علی فاضلی 
بدون  باید کاالهای  بازرسان  اینکه  به  اشاره  با 
گزارش  را  صنفی  واحدهای  در  شناسنامه 
بدون  کاالهای  هرگونه  وجود  گفت:  دهند، 
سند در مغازه ها خالف قانون است و االن که 
اتحادیه های مربوطه بخشنامه ممنوعیت فروش 
صنفی  واحدهای  به  را  فاکتور  بدون  کاالهای 
را  کاالهایی  چنین  مغازه ای  اگر  کردند  ارسال 
آن  باید  بازرسان  و  بوده  قانون  بفروشد خالف 
اگر واحدی  اینکه  بیان  با  را گزارش کنند.وی 
اصرار به کار خالف قانون دارد باید به تعزیرات 
به  اگر  بازرسان  افزود:  شود،  معرفی  حکومتی 

شناسنامه  کاالیی  که  رسیدند  بندی  جمع 
سازمان  تا  کنند  گزارش  را  آن  فقط  ندارد 
نباشد که  اینطور  اما  وارد عمل شود  تعزیرات 
تعزیرات  اصناف،  بازرسان  با  هماهنگی  بدون 
با  ایران  اصناف  اتاق  شود.رئیس  مغازه ها  وارد 
اشاره به اینکه معتقدیم که بازار، محل فروش 
اجناس قاچاق نیست، اظهار داشت: هرچند که 
در تعدادی از مغازه ها کاالهای قاچاق به فروش 
اصناف  به کل  این کاالها  اما مجموع  می رسد 
باید به  کمتر از 5 درصد است و بازرسان هم 

سراغ این واحدها بروند.
 دستگاه های با عزم راسخ وارد میدان شدند    

ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  طبق 
دستگاه های دخیل در امر مبارزه با این پدیده 
قوه  تعزیرات حکومتی،  از جمله سازمان  شوم 
وارد  راسخ  عزم  با  انتظامی  نیروی  و  قضائیه 
میدان شدند و نخستین اثر این ورود، امحا و 

در  قاچاق  کاالی  تن  هزار  چند  بردن  بین  از 
این  در  البته  بود.  کشور  مختلف  استان های 
خودروی  دستگاه  چند  امحای  بحث  ارتباط، 
آخرین  در  که  شد  مطرح  نیز  قاچاق  لوکس 
دقایق با فشار برخی مسئوالن و نهادها از جمله 
تملیکی،  اموال  جمع آوری  و  فروش  سازمان 
ماجرا منتفی شد تا بار دیگر قاچاقچیان پیروز 
ستاد  و  نبود  کار  پایان  این  باشند.اما  میدان 
با همکاری  بار  ارز این  با قاچاق کاال و  مبارزه 
به  تعزیرات  جمله  از  مربوطه  سازمان های 
موضوع مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور 
ورود کرد. ماحصل این اقدام پاکسازی مناطقی 
از  ناصرخسرو  محله  و  مروی  کوچه  همچون 
قاچاق  آرایشی  و  خوراکی  مواد  و  دارو  عرضه 
لوازم  بزرگ  انبار  چندین  ایام،  همین  بود.در 
کشور  مختلف  استان های  در  قاچاق  خانگی 
مسئله  همین  و  کشف  البرز  و  تهران  مانند 
موجب شد مسئوالن دستگاه های دخیل در امر 
قاچاق  با  مبارزه  به فکر  کاال،  قاچاق  با  مبارزه 
لوازم خانگی در سطح عرضه بیفتند و بازار را 
برای قاچاقچیان لوازم خانگی ناامن کنند زیرا 
بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون در کشور 
ما، 25 درصد کاالهای قاچاق در مبادی ورودی 
کشف و 75 درصد وارد چرخه عرضه می شود.
که  کسانی  طرح،  این  خوردن  کلید  به محض 
میدان  وارد  می دیدند  خطر  در  را  خود  منافع 
این  کردن  متوقف  برای  کاری  هر  به  و  شدند 
با  منطبق  طرح دست زدند؛ طرحی که دقیقاً 
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی است که 
فرمودند »قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز 

تا داخل مغازه دنبال کنید«.

بازرسان اصناف به جای تعزیزات وارد میدان شدند؛

طرح مبارزه با قاچاق کاال به نتیجه می رسد؟

 قائم مقام وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه 
تجارت از افزایش 6 درصدی ارزش صادرات در 
نیمه نخست سال خبر داد و افزود: بر اساس 
آمار گمرک طی شش ماه نخست سال جاری 
با احتساب میعانات گازی 5۹ میلیون و 132 
هزارتن کاالی غیرنفتی به ارزش 21 میلیارد 
و 706 میلیون دالر صادر شده است که این 
میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
از لحاظ وزنی 25.5 درصد و از نظر ارزشی 6 
درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه تراز 
تجاری کشور نیز در نیمه نخست سال جاری 

1.4 میلیارد دالر مثبت بوده است.
به گزارش خبرنگار زمان، مجتبی خسروتاج 
دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
صادرات  ملی  سالروز  بیستمین  مناسبت  به 
برگزار شد، ضمن تسلیت ایام عزاداری سید 
و ساالر شهیدان، در تشریح چگونگی انتخاب 
صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات گفت: 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی امسال در 6۹ 
گروه کاالیی برای کسب عنوان نمونه و ممتاز 
با  افتخار صادرات  و همچنین دریافت مدال 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
خسرو تاج با بیان اینکه در این 6۹ گروه حداقل 
حداکثر  و  دالر  میلیون  یک  صادرات  ارزش 
ارزش صادرات 200 میلیون دالر بوده است، 
خاطرنشان کرد: کف ارزش صادراتی احتساب 
شده یک میلیون دالر است که به صادرات 
در گروه های »فعالیت های مشاوره و طراحی 
مهندسی« و همچنین محصوالت »دانش بنیان 

و با فناوری باال« مربوط می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: 
در شش ماه نخست امسال بیست قلم عمده 
صادراتی از لحاظ ارزش 58 درصد و از لحاظ 
خود  به  را  صادرات  کل  از  درصد  وزنی 60 

اختصاص داده اند.
وی با اشاره به کشور چین به عنوان نخستین 

کشور هدف صادراتی با ارزش حدود 4 میلیارد 
دالر و سهم 18 درصدی از کل صادرات، ادامه 
داد: امارات متحده عربی با رقم 3.4 میلیارد 
دالر و سهم 16 درصدی در رتبه دوم و عراق 
با رقم 3 میلیارد دالر و سهم 14 درصدی 
در رتبه سوم قرار دارند و پس از آن ترکیه 
با 2.3 میلیارد دالر و جمهوری کره با 1.7 
میلیارد دالر رتبه چهارم و پنجم را به خود 

اختصاص داده اند.
عمان،  کشورهای  از  صنعت  وزیر  مقام  قائم 
ازبکستان،  سوریه،  کره،  جمهوری  تایوان، 
ایاالت متحده آمریکا، برزیل، مکزیک، مراکش، 
پاکستان، تایلند، اسپانیا، بلغارستان، فرانسه، 
کانادا و رومانی به عنوان مقاصد صادراتی نام 
برد که صادرات به آنها در شش ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

چشمگیری داشته است.
خسروتاج در ادامه با بیان اینکه تراز تجاری 
کشور در نتیجه کم شدن واردات رسمی و 
است،  شده  مثبت  رسمی  صادرات  افزایش 
جایگزنی  سیاست  سال  سال های  گفت: 
واردات محور مسلط نظام تجاری کشور بود، 
بر همین اساس باید سعی می کردیم به جای 
به  برویم  تولید  سمت  به  خودمان  واردات 
همین دلیل اگر امروز می بینیم که بخشی از 
واردات کشورمان کاهش یافته و تراز تجاری 
آن  دالیل  مهمترین  از  یکی  شده،  مثبت 
افزایش ظرفیت های تولید بر مبنای سیاست 

جایگزینی واردات بوده است.
وی مدیریت واردات، کاهش واردات کاالهای 
اساسی با توجه به برنامه های حمایتی از تولید 
داخل، اجازه ورود برخی کاالها با ارز آزاد به 
با  واردات  نرخ مبادله ای و گران کردن  جای 
هدایت اقالم وارداتی به سمت استفاده از نرخ 
آزاد را از تدابیر اتخاذ شده دانست که منجر به 

مثبت شدن تراز تجاری کشور شد.

به گفته رییس سازمان ملی استاندارد گزارش 
تحلیلی بنزین آماده شده و در حال ارسال به 
سازمان های ذیربط است و این در حالی است 
نیست  بنزین  به  مربوط  آالیندگی  همه  که 
که  گرفته  قرار  بررسی  مورد  نیز  گازوئیل  و 
گزارش تحلیلی آن ظرف چند روز آینده آماده 
می شود.نیره پیروزبخت در نشستی خبری به 
مناسبت روز جهانی استاندارد با بیان این که 
است،  نشده  اجباری  هنوز   5 یورو  استاندارد 
و  یورویی  استانداردهایی  بازنگری  درباره 
افزایش تعداد آنها، اظهار کرد: خودروهایی که 
از گذشته تولید می شده اند مورد نظارت قرار 
می گیرد تا بتواند استانداردهای جدید را کسب 
قراردادهای جدید خودرویی  کند و در مورد 
هم  می شود  امضاء  خارجی  کشورهای  با  که 
توجه  با  افزود:  داشت.وی  نخواهیم  مشکلی 
به این که اغلب این قراردادها با خودروسازان 
با  اروپا  استانداردهای  و  است  اروپایی 
انطباق  دارد،  مطابقت  ایران  استانداردهای 
به  ایران  استاندارد  با  شده  تولید  خودروهای 
صورت بندی نانوشته در این قراردادها وجود 
استاندارد،  ملی  سازمان  رییس  گفته  دارد.به 
در زمان انعقاد قراردادها صحبتی با استاندارد 
نشد، اما پس از آن با سازمان ملی استاندارد 
ملی  سازمان  اساس  این  بر  که  شد  مشورت 
استاندارد به دنبال این است که پیش از خروج 
خودرو از خط تولید کارهای استاندارد آن به 
اتمام رسیده باشد.پیروزبخت همچنین درباره  
مشکالت برخی نازل های سوخت تصریح کرد: 
در مورد نازل های سوخت بازرسی های دوره ای 
داریم، اما به این صورت که شایعه شده است 
که این نازل ها مشکالتی مبنی بر کم فروشی 
دارند نیست.وی اضافه کرد: در استان تهران 
توسط مردم چند مورد به ما اطالع رسانی شد 
مشخص  آمد  عمل  به  که  بررسی هایی  با  و 
می گفتند.رییس  مردم  که  نبود  آن طور  شد 
سازمان ملی استاندارد با بیان این که در دنیا 
بیش از 200 برند حالل از سوی بخش های 
خصوصی تولید و صادر می شود که نظارتی بر 

آنها نیست، اظهار کرد: این موضوع دغدغه ای 
را برای کشورهای اسالمی به وجود آورد که 
کشورهای  اندازه شناسی  و  استاندارد  سازمان 
کار  تاکنون  که  دهند  تشکیل  را  اسالمی 
آن  از  پس  و  شده  انجام  استانداردها  تدوین 
بحث اجرای استاندارد است که در دستور کار 
در  است  قرار  پیروزبخت،  گفته  دارد.به  قرار 
آینده به جای 200 برند تنها یک برند حالل 
دنیا  در  تولیدکننده ها  باشیم که همه  داشته 
براساس آن برند تولید کنند.وی با بیان این که 
در  گذشته  هفته  در  حالل  غذای  پروانه  سه 
قزوین، قم و اصفهان به عنوان اولین پروانه ها 
صادر شده است، ادامه داد: احتماال چهارمین 
پروانه در مشهد مقدس صادر می شود که این 
پروانه ها مربوط به کشتارگاه های مرغ است و 
به زودی در خصوص دام، زعفران و پسته نیز 
استاندارد  ملی  سازمان  می شود.رییس  صادر 
همچنین با بیان این که گزارش تحلیلی بنزین 
آماده شده و برای دستگاه های ذیربط ارسال 
می شود، بیان کرد: همه آالیندگی مربوط به 
بنزین نیست و گازوئیل نیز یکی از مشکالتی 
است که وجود دارد و به رغم این که اجباری 
ورود  گازوئیل  بحث  به  ندارد  وجود  ما  برای 
کردیم که گزارش آن در دست تحلیل است 
و تا چند روز آینده آماده می شود.پیروزبخت 
از  بسیاری  مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در 
شهر  سطح  در  استفاده  مورد  آسانسورهای 
کرد:  تصریح  دولتی،  دستگاه های  در  ویژه  به 
آسانسورهای  از  که  بازرسی  مورد   2650 از 
مورد  تنها 37  انجام شد  دولتی  دستگاه های 
هشدارهای  و  داشتند  مطابقت  استاندارد  با 
الزم در خصوص آسانسورهای غیراستاندارد به 
دستگاه های دولتی داده شده است.وی با بیان 
برای  محدودیتی  واردات  خصوص  در  این که 
اجرای استانداردهای ملی وجود ندارد، اظهار 
کرد: ما در زمان تحریم هم از استانداردهای 
پایین  را  آنها  سطح  و  نیامدیم  کوتاه  خود 
نیاوردیم و حتی خیلی از محموله ها نیز در آن 

زمان مرجوع شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

تراز تجاری کشور مثبت شد
رییس سازمان ملی استاندارد:گزارش کیفیت بنزین آماده است

استاندارد یورو 5 هنوز اجباری نشده است

دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  طرح  مجری 
عطاری ها  بر  نظارت  عدم  درباره  جهاد  وزارت 
عطاری ها  گونه  قارچ  رشد  گفت:  و  داد  هشدار 
سمی  گیاه  مورد   30 حدود  است  شده  سبب 
شود.پیمان  فروخته  مردم  به  غیردارویی 
ساماندهی  اینکه طرح  به  اشاره  با  آذر  یوسفی 
و  بهداشت  وزارت  در  عطاری ها  بر  نظارت  و 
ماده  افزود:براساس  است،  شده  تدوین  درمان 
درمان  و  بهداشت  وزرات  نظارت،  قانون   16
موظف است بر روند کار عطاری ها نظارت کند 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  فقط  امر  این  اما 
وزارت بهداشت و درمان محدود نمی شود بلکه 
زمینه  این  در  نظارتی  دستگاه های  تمام  باید 
همکاری کنند.وی گفت: قرار است وزارت جهاد 
تمام  بر  بهداشت  وزارت  همکاری  با  کشاورزی 
مراحل، از زمان جمع آوری و تولید این گیاهان 
و  عرضه  همچنین  و  بندی  بسته  و  فرآوری  تا 
توزیع آنها به بازار مصرف نظارت داشته باشد.
مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کشاورزی افزود: متاسفانه عطاری ها تحت 
نظارت نیستند و 28 تا 30 مورد گیاه سمی به 
مردم می فروشند و از آنجا که اطالعات دقیقی 
به  نیز  را  دارویی  گیاه  مورد   15 تا   14 ندارند 
آذر  می کنند.یوسفی  تجویز  مردم  برای  اشتباه 
تصریح کرد : ادامه این روند به جایگاه گیاهان 
دارویی ضربه می زند و اگر آگاهانه وارد نشویم، 
گیاه  اینکه  ضمن  می بیند  آسیب  جایگاه  این 
و  تولید  تاریخ  استاندارد،  برچسب  باید  دارویی 
مصرف، روش نگهداری و مصرف و نحوه تولید و 

فرآوری داشته باشد.

با ثبت رشد هفتگی  در حالیکه طالی جهانی 
هفته  سه  در  هفتگی  افزایش  نخستین  اندک، 
گذشته را ثبت کرد، نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز 
نشان داد تقریبا اکثر کارشناسان و سرمایه گذاران 
جاری  هفته  در  ارزشمند  فلز  این  دارند  انتظار 
نظرسنجی  کند.در  صعود  باالتری  قیمت  به 
و  تحلیلگر   17 جاری،  هفته  برای  کیتکونیوز 
معامله گر شرکت کردند که از میان آنها ۹ نفر 
یا 53 درصد افزایش قیمت طال و هشت نفر یا 
24 درصد کاهش قیمت این فلز را پیش بینی 
کردند و هشت نفر یا 24 درصد هم نسبت به 
روند حرکت طال نظری نداشتند.در این بین 853 
سرمایه گذار ُخرد در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز 
شرکت کردند که از میان آنها، مجموعا 464 نفر یا 
54 درصد اظهار کردند به افزایش قیمت طال در 
هفته جاری خوش بین هستند در حالیکه 23۹ 
بدبین  افزایش قیمت طال  به  یا 28 درصد  نفر 
بوده و 150 نفر یا 18درصد نظری نداشتند.در 
نظرسنجی هفته گذشته 78 درصد از کارشناسان 
وال استریت و 57 درصد از سرمایه گذاران پیش 
بینی کرده بودند طال افزایش پیدا می کند اما طال 
معامالت پرنوسان روز جمعه را تحت تاثیر صعود 
ارزش دالر آمریکا، با کاهش قیمت به پایان رساند. 
هر اونس طال برای تحویل در دسامبر در معامالت 
روز جمعه بازار نیویورک، 2.10 دالر یا 0.2 درصد 
کاهش پیدا کرد و در 1255.50 دالر بسته شد 
با اینهمه برای کل هفته حدود 0.3 درصد رشد 
آمار  انتشار  بدنبال  جمعه  روز  داد.دالر  نشان 
اقتصادی مثبت آمریکا که رشد خرده فروشی و 
قیمتهای تولیدکننده در ماه سپتامبر را نشان داد و 

زمینه را برای افزایش نرخهای بهره تا 
پایان سال جاری تحکیم کرد، صعود 
برابر  در  آمریکا  دالر  شاخص  کرد. 
سبدی از شش ارز بزرگ 0.4 درصد 
رشد کرد و برای کل هفته بیش از 
یک درصد افزایش نشان داد.بازارها 
احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا 
در دسامبر را حدود 70 درصد برآورد 
می کنند. طال به افزایش نرخهای 
بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا 
نرخهای بهره باالتر هزینه نگهداری 
طال را که دارایی بدون بازده است، 
از  مقابل  در  و  دهد  می  افزایش 
کند.به  می  پشتیبانی  دالر  ارزش 
گفته کارشناس ارشد بانک آی ان 
جی، بازار طال در بحبوحه یکی از 
بزرگترین نوسانات قیمت قرار دارد 

که به سیاست پولی بانک مرکزی مربوط است. 
این بازار در ماههای ژوئن و ژوییه تقریبا 100 دالر 
افزایش داشت و در سپتامبر و اکتبر که احتمال 
افزایش نرخهای بهره قوت بیشتری گرفت، 100 
دالر کاهش پیدا کرد. آدریان اَش، مدیر تحقیقات 
شرکت بولیون ولت معتقد است طال در برابر رشد 
دالر ایستادگی کرده است و ذخایر طالی باالی 
که  دهد  می  نشان  گذاری  سرمایه  صندوقهای 
مدیران سرمایه در سال 2016 با نادیده گرفتن 
هیاهوهای غیرواقعی در بازار، به سوی طال برمی 
قابل  گذاری  سرمایه  صندوقهای  گردند.ذخایر 
معامله در بورس به باالترین سطح از سال 2013 
روز  صندوق  این  طالی  ذخایر  یافت.  افزایش 

پنج شنبه 1.۹4 تن رشد کرد و به 2050.3 تن 
رسید. ذخایر این صندوقها امسال 40 درصد رشد 
کرد و عمده این رشد در نیمه اول سال صورت 
گرفته است.تحلیلگران »گروه اچ اس بی سی« 
به مشتریانش گفته اند طال ممکن است دوباره 
فرصتی برای درخشش پیدا کند زیرا با در نظر 
گرفتن دورنمای کندی روند جهانی سازی، جایگاه 
طال به عنوان دارایی امن ممکن است از قیمت این 
فلز زرد پشتیبانی کند. جیمز استیل، مدیر فلزات 
ارزشمند شرکت »اچ اس بی سی« روز جمعه در 
یادداشتی عنوان کرد: عواملی که تقاضا برای طال 
را تحریک می کنند، همان عواملی هستند که 
زمینه را برای اجرای سیاستهای حمایت گرایانه 

و پوپولیستی فراهم می کنند.

هیچ نظارتی بر عطاری ها نیست

 3۰نوع گیاه سمی به مردم 
می فروشند

پیش بینی افزایش قیمت طال در بازار جهانی؛

هفته طالیی برای فلز زرد
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بود  آرزویم  گفت:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
نقش حضرت ابوالفضل )ع( را بازی کنم، چون 
اعتقاد دارم کسی به اندازه من این مرد عزیز را 

نمی شناسد.
برنامه  زمان،  پیام  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
سینمایی »هفت« بامداد شنبه ۲۴ مهرماه با 
موضوع بررسی مولفه های فرمی سینمای دینی 

روی آنتن زنده شبکه سه سیما رفت. 
در  »هفت«  سردبیر  و  مجری  افخمی،  بهروز 
ابتدای این برنامه درخصوص وضعیت اکران در 
نیمه دوم سال بیان داشت: با آغاز نیمه دوم 
سال ۹۵ برای سینماها، چیزی که کمی نگران 
کننده است این است که بدون درنظر گرفتن 
ایام تعطیالت محرم و افت طبیعی فروش فیلم 
فصل  آغاز  با  ها  فیلم  فروش  ماه،  این  در  ها 
افت  با  نیز  محرم  ماه  شروع  از  پیش  و  پائیز 
زیادی همراه بوده و بدون در نظرگرفتن فیلم 
»فروشنده« باقی فیلم ها فروش بسیار کمی 

داشته اند.
 ناگفته های ارجمند از بازیگری

 در سینما 
بازیگری  کارنامه  مرور  به  ادامه   در  »هفت« 
داریوش ارجمند هنرمند پیشکسوت سینما و 
به سری  اشاره  با  ارجمند  پرداخت.  تلویزیون 
سوم برنامه »هفت« گفت: »هفت« از معدود 
برنامه هایی است که تا این موقع شب بیدار می 
مانم تا آن را ببینم و بسیار دوست دارم نظریات 

مسعود فراستی را بشنوم. 

فریدون جیرانی دستیار من در 
کارگردانی بود 

این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: با وجودی که 
تعصب بسیاری به تئاتر داشتم، با ورود سینما 
به ایران جذابیت های این حوزه ما را به خود 
یک  با خرید  را  فیلم خود  اولین  کرد.  جذب 
»هیس«  نام  به  وام،  با  میلیمتری  دوربین ۸ 
راه  را  مشهد  آزاد  سینمای  جریان  و  ساختم 
اندختیم. فریدون جیرانی آنجا بود و دستیار من 
در کارگردانی بود. سینمای آزاد، پدر سینمای 
امروز است و بچه های خوبی از این گروه بیرون 
بهترین  ولی  زاده  صباغ  مهدی  نظیر  آمدند. 
شان فریدون جیرانی است! من وقتی از پاریس 
برگشتم، جیرانی مرا حیرت زده کرد. هرچند 
دو فیلم اول جیرانی بد بود و او دیر اوج گرفت. 

صراط  پل  مثل  تئاتر  صحنه  داد:  ادامه   وی 
می ماند برای یک بازیگر! تا زمانی که از این پل 

عبور نکند نمی تواند به سینما برسد. 
همه  ایران/  سینمای  در  بایکوت  تا  مافیا  از   
سینما جمع شدند تا »اعتراض« را بازی نکنم! 
بازیگر نقش »مالک اشتر«، درخصوص مافیای 
بازیگری در سینمای ایران اظهار داشت: اولین 
کالس بازیگری تهران، کالس من بود. اما همان 
ابتدای دوره با شاگردانم طی می کنم که بنده 
کسی را به جایی معرفی نمی کنم! بالعکسش 
جایی  در  بازی  از  را  کسی  یعنی  نبوده،  نیز 
ممنوع کنم! ابدا. هرکسی به هر جایی بخواهد 

برسد باید خود تالش کند. 
سینما  در  خود  بایکوت  درخصوص  ارجمند 
افزود: من آدم توکلی هستم! اصال برایم مهم 

من  تا  شدند  جمع  سینما  این  تمام  نیست. 
در »اعتراض« بازی نکنم. من معتقد بودم بر 
سر هر خوان بنشستم، خدا رزاق بود. معتقدم 
سینما مثل سایه است. اگر به دنباش بروی، 
از تو فرار می کند اما اگر راه خودت را بروی، 

  دنبالت می آیند. 
 آرزویم بازی 

در نقش حضرت ابالفضل )ع( بود 
این بازیگر ادامه داد: آرزویم بود نقش حضرت 
اعتقاد دارم  بازی کنم، چون  را  ابوالفضل )ع( 
را  عزیز  مرد  این  من  اندازه  به  نیست  کسی 

بشناسد. من با این آقا بزرگ شدم.
بازی  توانم  نمی  دیگر  و  از من گذشت  اما   
کنم. خیلی ها از من می پرسند که در زمان 
می  که  کردی  بازی  چگونه  را  مالک  نقش 
به خاطر نمی آورم در آن زمان  واقعا  گویم 
کردم  می  فکر  زمان  آن  کردم.  می  کار  چه 
مرا  علی)ع(  صفین حضرت  جنگ  دکور  در 

می بینم. 
وی با اشاره به اهمیت نقش های یک بازیگر 
ادامه داد: من اعتقاد دارم هنرپیشه با انتخاب 
نقش جایگاه خود را در جامعه تعیین می کند. 
برای همین هیچگاه حاضر نشدم نقش منفی 
بی خاصیتی را بازی کنم. اگر نقش منفی بازی 

کردم در جهت خدمت به جامعه بوده است. 
  برنامه سینمایی »هفت« با اجرا و سردبیری 
بهروز افخمی هر هفته جمعه شب ها روی آنتن 

زنده شبکه سه سیما می رود. 

آرزویم بازی در نقش حضرت ابوالفضل )ع( بود 

تهمینه میالنی با فیلم  
»ملی و راه های نرفته اش« 

راه های  و  »ملی  نام  با  میالنی  تهمینه  جدید  فیلم 
نرفته اش« به تهیه کنندگی محمد نیک بین در یک خیاطی 

کلید خورد.
این فیلم اولین همکاری تهمینه میالنی با تورج منصوری، 
مدیر فیلمبرداری باسابقه سینما است. گریم این فیلم بر 
عهده مهری شیرازی و طراح صحنه و لباس آزیتا میالنی 

است.
اسحاق  صدابردار،  به  می توان  فیلم  این  عوامل  دیگر  از 
آذین و عکس، علی  تولید، محمد صادق  خانزادی، مدیر 

نیک رفتار اشاره کرد.
جمشید  فیروزآذر،  السا  الوند،  ماهور  کیمرام،  میالد 
فرزانه  جهانزاده،  جمشید  اسدی،  افسر   هاشم پور، 
مسعود  خویینی ها،  سارا  اسکندری،  ستاره  نشاط خواه، 
بازی  نرفته اش«  فروتن و فلور نظری در »ملی و راه های 

می کنند.
داستان فیلم به این صورت است که ملیحه، دختر جوان و 
کم تجربه عاشق جوانی به نام سیامک می شود و بر خالف 
تفاوت  زودی  به  و  می کند  ازدواج  او  با  خانواده،   میل 

دیدگاه و  اختالف فرهنگی  بین  این دو آشکار می شود.

مستند »A157« در بخش رقابتی 
جشنواره الیپزیگ آلمان

نورانی پور  بهروز  کارگردانی  به   »A۱۵7« مستند  فیلم 
– حوزه هنری در بخش  تولیدات مرکز مستند سوره  از 
فیلم های مستند و انیمیشن بلند پنجاه و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن الیپزیگ، با یازده 
کبوتر  جایزه  دریافت  برای  جهان  سرتاسر  از  دیگر  اثر 

طالیی این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.
سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  زمان،  پیام  گزارش  به 
حوزه هنری؛ مریم نقیبی مدیر بین الملل سازمان سینمایی 
سوره مهر حوزه هنری با اعالم این خبر افزود: جشنواره 
ماه  آبان   ۱۶ الی   ۱۰ الیپزیگ  انیمیشن  و  مستند  فیلم 
سال جاری در شهر الیپزیگ کشور آلمان برگزار می گردد.
وی ادامه داد: این فیلم در روزهای اول و چهارم نوامبر در 
جشنواره الیپزیگ سالن سینه استار۸، به نمایش گذاشته 

خواهد شد.
به گفته وی؛ فیلم »A۱۵7« تاکنون جوایز بسیاری را در 
داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما 
حقیقت و ... را کسب نموده و این اولین حضور بین المللی 
این مستند است.»A۱۵7« نگارشی مستند به روایت سه 
دختر از جنگ، خشونت و فتح جنسیت در سرزمینی که 

دیگر کسی در آن آرزویی ندارد...

کودکان کاردر تئاتر شهر  روی صحنه 
می روند

با  رحمتی  مجید  کارگردانی  به  نه«  یا  »آری  نمایش 
نقش آفرینی تعدادی از کودکان کار، در پالتو اجرا مجموعه 
تئاتر شهر به صحنه می رود.به نقل از روابط عمومی گروه، 
و  جمالی  حسین  نویسندگی  به  نه«  یا  »آری  نمایش 
کارگردانی مجید رحمتی اجراهای عمومی خود را از ۲۶ 

مهرماه در پالتو اجرا مجموعه تئاترشهر آغاز می کند.
این اثر بر اساس نمایشنامه »آنکه گفت آری، آنکه گفت 
نه« اثر برتولت برشت و ترجمه مصطفی رحیمی است که 

با نقش آفرینی تعدادی از کودکان کار به صحنه می رود.
امیر  احمدزاده،  عرفان  کاظمی،  علیرضا کی منش، مسیح 
حضرتی  غالم  فیروز  حیدری،  سهراب  رضایی،  حسین 
صنم  همچنین  می کنند.  نقش  ایفای  نمایش  این  در 
کارگردان  دستیار  برزگرزادگان  مرتضی  آهنگساز،  پاشا 
رویا  کارگردان،  دوم  دستیار  غفاری نیا  میثم  برنامه ریز،  و 
مرادی مدیر صحنه، مهرانگیز قهرمانی مدیر روابط عمومی 
و امیر قالیچی تبلیغات مجازی دیگر عوامل اجرایی این اثر 
هستند.این نمایش اجراهای عمومی خود را با حضور دکتر 
قطب الدین صادقی آغاز خواهد کرد.نمایش »آری یا نه« به 
کارگردانی مجید رحمتی از ۲۶ مهر تا ۱۰ آبان ماه ساعت 

۱۸ در پالتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

نذری
 سید ابوالفضل طاهری

کف  برخورد  صدای  از  چیز  همه 
دنیا  دار  از  شد.  آغاز  دیگ  به  گیر 
نداشتم.  بیشتر  خارجی  رفیق  دو 
سال  آنها  از  یکی  من  بد  بخت  از 
گذشته عمرش را به تنها عمه اش 
آن  گفت،  وداع  را  فانی  دار  و  داد 
کرده  جوابش  دکترها  هم  یکی 
را  عمرش  خواست  می  و  بودند 
آگوستین  اش  اسم  بدهد.  من  به 

ایاالت  تک  تک  تا  آلمان  خود  از  آگوستین  بود.  فورستنر 
آمریکا پیش هر دکتری رفت جوابی نگرفت. ناامید از زندگی 
و در انتظار مرگ بود که امید را به زندگی اش باز گرداندم. 
گفتم اینجا دکتری داریم که دل ات پاک باشد شفا می دهد.
وقت  فوت  بدون  و  کوبید  را  راه  همه  این  نرسیده  هفته  به 
بردم  از هیئت ها  به یکی  را  او  ایران شد. شب عاشورا  راهی 
تا می توانست گریه کرد، سینه زد، عزاداری کرد. فردای آن 
خواب  از  خودش  هم  زند.  می  فریاد  دیدم  الطلوع  صبح  روز 
از خواب بی خواب کرد. سراسیمه گفتم: »چی  پرید هم مرا 
از سر تعجب به من کرد و پاسخ داد: »خوب  شده؟« نگاهی 
شدم ... باورت میشه من شفا پیدا کردم.« اولش داشتم شاخ 
در می آوردم اما بعدش پیش خود گفتم: »مگه انتظاری غیر 

از این داشتم.« 
»چرا  گفت:  بود.  شلوغ  بیمارستان،  رفتیم  صبح  همان 
دکترتان اینها را شفا نمی دهد؟ مگر دل شان پاک نیست؟« 
را  اش  پرونده  کاره«  در  مصلحتی  البد   ... دونم  »نمی  گفتم: 
فردی که روپوش سفیدی بر تن داشت بررسی کرد. آزمایش 
از   ... نیست  اش  »چیزی  گفت:  و  داد  انجام  معایناتی  و  ها 
منم سالم تره« آگوستین را در آغوش گرفتم. لب از لب اش 
نام صدا زدم  این  به  را  او  بود که  آنجا آخرین جایی  شکفت. 
چون به دین مبین اسالم گروید و نام اش را قاسم گذاشت. 
نزدیک  تکایای  از  یکی  به  رفتیم  یکراست  همانجا  از 
بیمارستان و تا پایان عزاداری آنجا ماندیم. حوالی ظهر وقت 
دانم  نمی  رفتند.  وضوخانه  سمت  به  نفری  چند  شد.  اذان 
کدام از خدا بی خبری از پشت ما گفت: »نذری«، اکثر قریب 
از خود بی خود شده و به سمت ما  اتفاق جمعیت عزادار  به 
نفهمیدم چه شد فقط  بیاورند. دیگر  از عزا در  تا دلی  آمدند 
ناله  آنکه گرد و خاک خوابید صدای  از  ندیدم. پس  را  قاسم 
به گوشم رسید. کمی دور و برم را نگاه کردم که دیدم رفیق 

شفا یافته ام زیر دست و پا له شده است.
زیر بغل اش را گرفتم و او را لنگان لنگان به بیمارستان بردم. 
هر دو دست اش را گچ گرفتند و او را آنجا بستری کردند. با 
صدایی که بیشتر به ناله شباهت داشت گفت: »چرا به ما حمله 
نداشتن  کاری  ما  »با  اش:  در جواب  و  زدم  لبخندی  کردن؟« 
فقط اومدن غذا بگیرن ما بد جا وایستاده بودیم.« بی معطلی 
گفت: »رایگان؟« سری به نشانه بی اطالعی تکان دادم و گفتم: 
»ما بهش میگیم غذای ویژه و تبرک« نفهمیدم دل اش پاک 
نبود، یا چشم اش شور بود دل پاک اش را چشم زد یا اینکه 

نذری اش زیادی خوشمزه بود رعایت صف جایز نبود. 
در ادامه گفتم: »شاید دلت پاک پاک نبوده؟ گفت: »نمی دونم 
... به قول تو البد مصلحتی در کاره« این را گفت و با وقفه نه 
چندان طوالنی اضافه کرد: »همه این مریض ها هم زیر دست و 
پا له شدن؟« مکثی کردم و در ادامه گفتم: »اینها رو نمی دونم 
... ولی خیلی ها تو نذری روزگار دست شون به نذری نرسیده 

اما دست خیلی ها رو شکستند.«
مهمان  اش  بازگشت  بلیط  تاریخ  از  بیشتر  روزی  بیست  قاسم 
ای  راهی کشورش شد.  نذری  با خاطره  آن  از  و پس  بود  من 
کاش کمی در گرفتن نذری خویشتن دار بودند اینطور بیست 

روز بیشتر مهمان داری نمی کردم.

یاداشت

نرگس مست نوازش کن مردم دارش
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

امروز با حافظ

خوشبختی  به  که  گذراندیم  را  ها  لحظه 
همان  ها  لحظه  آنکه  از  غافل  برسیم؛ 

خوشبختی بودند.
 )دکتر علی شریعتی(

سخن حکیمانه

ترجمه ای تازه از داستان های 
ادگار آلن پو منتشر شد

از  تازه  مجموعه ای 
ادگار  داستان های 
آلن پو در قالب کتابی 
با عنوان »از جناب پو 
و  ترجمه  خبر«  چه 

منتشر شد. 
کتاب  انتشارات 
نیستان مجموعه پنج 

با  را  آلن پو  ادگار  از  مقاله  و یک  کوتاه  داستان 
ترجمه لیدا طرزی در قالب کتابی با عنوان »از 

جناب پو چه خبر« منتشر کرد.
در این کتاب داستان های کوتاهی از این نویسنده 
با عناوین لیجیا، زوال خاندان اشر، نامه سرقت 
و  آمانتیالدو  خم  گرداب،  دل  به  سقوط  شده، 

مقاله ای با عنوان فلسفه انشا درج شده است.
به گفته مترجم این کتاب در مقدمه خود، برخی 
از آثار این کتاب از سوی نویسنده به عنوان برترین 
آثار داستانی وی یاد شده است و آنها را بسیار 

دوست داشته است.
همچنین وی در مقاله فلسفه انشا به این مساله 
توجه نشان داده که شعر نیز مثال سایر آثار هنری 
از مصالحی ساخته می شوند که برای هدف خاصی 
ایجاد شده و در گذر زمان می تواند ابزاری سودمند 

برای بیان ایده های هنری به شمار رود.
ادگار آلن پو از بنیانگذاران سبک رمانتیسم ادبی 
در آمریکا به شمار می رود. رمانتیسم همان طور 
که از نامش پیداست،   نوعی واکنش احساسی 
در برابر خردمحوری به شمار می آید و معنایش 
نیز تمایل برای برجسته کردن خویشتن انسانی، 
گرایش به سوی خیال و رؤیا، گذشته تاریخی 
آن  هنر  که  است  ناشناخته ای  سرزمین های  و 
رمانتیسم  دیگر  عبارت  به  می کند.  کشف  را 
جنبه های احساسی و ملموس را دوباره به هنر 
از  آزاد  رمانتیک  هنرمندان  و  کرد  وارد  غرب 
چهارچوب های تصویرگری های سنتی، به تحقق 

بخشیدن ایده های شخصی خود پرداختند.
انتشارات کتاب نیستان این اثر داستانی را با قیمت 
7۵۰۰ تومان و در ۱۱۶ صفحه منتشر کرده است.

در بازار کتاب

جشنواره بین المللی فیلم دیدار میزبان سینمای 
ایران است.

بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی فارابی، در چارچوب همکاری های بین 

در  فجر،  فیلم  جهانی  جشنواره  سازمان  المللی 
جشنواره بین المللی فیلم دیدار سهمی ویژه به 

سینمای کشورمان اختصاص یافته است. 
داور  مقام  در  کیانیان  رضا  چارچوب،  همین  در 
در بزرگترین رویداد سینمایی کشور تاجیکستان 
بلند »دختر«  حضور پیدا می کند و فیلم های 
)کیومرث  )رضا میرکریمی(، »کفش هایم کو؟« 
پوراحمد(، »رخ دیوانه« )ابوالحسن داودی(، »بدون 
مرز« )امیر حسین عسگری(، »یحیی سکوت نکرد« 
)کاوه ابراهیم پور(، »آتالن« )معین کریم الدینی(، 

»در دنیای تو ساعت چند است؟« )صفی یزدانیان( 
و »خداحافظی طوالنی« )فرزاد موتمن( به همراه 
مجموعه ای از فیلم های کوتاه ایرانی در جشنواره 

مذکور به نمایش در می آید.
شایان ذکر است، فیلم »خداحافظی طوالنی« که 
پخش بین المللی آن به عهده این بنیاد است، تا 
کنون در جشنواره های بین المللی بوسان )کره 
جنوبی(، کاسا آسیا )اسپانیا(، بنگلور )هند(، ظفار 
)عمان(، آل الیتز )هند(، مذهب امروز )ایتالیا( و 
همینطور جشنواره های ایرانی فیلم در استرالیا و 

کانادا به روی پرده رفته است.
جشنواره بین المللی فیلم دیدار از ۲۵ تا ۲۹ مهر سال 
جاری در شهر دوشنبه _تاجیکستان_ برگزار می شود

با سینمای ایران در 
جشنواره دیدار

کارگردانی  به  آرام«  های  »نفس  فیلمبرداری 
مشاور  از  نقل  رسید.به  پایان  به  طبا  هاشمی  میثم 
فیلم  این  فیلمبرداری  آرام«،  »نفس های  رسانه ای 
هاشمی طبا، پس  میثم  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
هم اکنون  و  رسید  پایان  به  فیلمبرداری  روز  از ۳۰ 
می شود. انجام  غالمی  محمود  توسط  آن  تدوین 
»محیا  است:  امده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
رضا  هستند.  ازدواج  آستانه  در  جوانی  زوج  رضا  و 
مهندس معمار است و محیا شاگرد و نامزد او است. 
حادثه ای برای محیا اتفاق می افتد که مسیر زندگی 
محمود  تهامی،  می کند.کوروش  تغییر  آن ها  دو  هر 
پاک نیت، همایون ارشادی، لیال بلوکات، آوا دارویت، 
با هنرمندی جعفر دهقان و شهرام عبدلی از جمله 

بازیگران این فیلم هستند.
 دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده، کارگردان 
مدیر  هاشمی طبا،  میثم  لباس:  و  صحنه  طراح  و 

مدیر  احمدی،  حافظ  طرح:  ومجری  فیلمبرداری 
دستیار  علیان،  صدابردار:جعفر  بیات،  تولید:علیرضا 
منشی  پدمه،  مریم  ریز:  برنامه  و  کارگردان  اول 
کارگردان:  دوم  دستیار  عروجی،  فرشته  صحنه: 
هاشمی طبا،  طناز  عکاس:  حمیدی،  ابوالفضل 
مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، طراح گریم:علیرضا 
شعف  قاسم زاده،  مهدی  گریم:  مجریان  خورشید، 

محمودزاده، مدیر تدارکات: اصغر جبارپور.

پایان »نفس های آرام« یک زوج جوان

بخشنده فیلم فقیر و غنی

برندگان بخش اصلی و رقابتی »جریان های نو« در 
جشنواره بین الملی فیلم بوسان معرفی شدند. دو 
فیلم چینی »چاقو در آب شفاف« به کارگردانی 
»ژانگ  ساخته  »بخشنده«  و  کوئبو«  »وانگ 
کی وو« به طور مشترک به عنوان برندگان جایزه 
بهترین فیلم بخش رقابتی »جریان های نو« در 
بیست  و یکمین جشنواره بین المللی فیلم بوسان 
در کره جنوبی معرفی شدند.فیلم »بخشنده« به 
تفاوت های بین قشر فقیر و ثروتمند در جامعه 
معاصر چین می پردازد و داستان آن درباره مردی 
است که کلیه خود را می فروشد و فیلم »چاقو در 
آب شفاف« نیز به بررسی زندگی اقلیت مسلمانان 
در جامعه چین می پردازد و روایتگر داستان مردی 
است که نمی تواند از گاوش دل بکند.هیئت داوران 
بخش رقابتی جشنواره فیلم بوسان شامل محمود 
کالری فیلمبردار ایرانی، سلیمان سیسه از مالی، 
»گونت مونگا« از هند، »برو بیر« از هلند و »ژانگ 
لو« کارگردان کره ای-چینی از فیلم »رفتن« به 
کارگردانی نوید محمودی نیز به صورت ویژه تقدیر 

کردند.

خبر


